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Säkerhetsföreskrifter

Innan du börjar använda enheten måste du noggrant läsa det här 

avsnittet. Om du följer dessa instruktioner förlängs enhetens livs-

längd eftersom den då används på ett säkert sätt.

Förvaring, transport och användning

Enhetens temperaturområde för drift är 0-40 °C. Undvik därför att 

utsätta enheten för mycket höga eller låga temperaturer. Lämna 

aldrig kablar i närheten av värmekällor. Uppvärmda kablar eller de-

ras isolering kan deformeras eller skadas, vilket kan leda till brand 

eller elektriska stötar.

Försök undvika följande:

Direkt 
solljus

Direkta lågor 
eller rök

Vätskor eller 
fuktighet

Starka elektro-
magnetiska fält

UV-elektromagnet-
isk strålning

Elektrostatiska 
urladdningar

För hårt mekani-
skt tryck
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Underhåll

Lämna inte enheten under en längre tid på en plats med 

dålig ventilation, till exempel i en bil eller i en stängd kar-

tong/låda.

Tappa eller böj inte enheten.  

Skydda skärmen från föremål som kan repa eller skada 

den. För att skydda skärmen ordentligt rekommenderar vi 

att du förvarar enheten i ett mjukt och/eller hårt fodral.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Ta inte isär eller ändra på e-boksläsaren. 

Använd inte enheten om batteriet eller laddaren är skadad 

(skadat hölje, dålig kontakt, skadad strömkabel). Om batteriet är 

skadat (sprucket hölje, elektrolytläckage, deformering osv.) ska 

det bytas av auktoriserad personal. Hemmagjorda eller modifi-

erade batterier kan leda till explosion och/eller skada enheten.
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Använd inte organiska eller oorganiska lösningsmedel (t.ex. ben-

soylperoxid etc.) för att rengöra skärmen/fallet. 

Använd inte organiska eller oorganiska lösningsmedel (t.ex. ben-

soyl) när skärmen/höljet rengörs.

Ta bort damm från enhetens utsida med en mjuk trasa. Ta bort 

smuts med några få droppar destillerat vatten.

OBS! Enheten kan inte användas under vattnet eller om den blir 

våt. Om din enhet har varit doppad i vatten måste du först låta 

vattnet rinna ut ur alla öppningar, sedan håller du enheten i ett 

stadigt grepp och skakar den och slutligen ska den ligga och torka 

i 24 timmar. Doppa inte enheten i havsvatten. 

Upp till fem felaktiga pixlar på skärmen anses godtagbart och 

täcks inte av skärmens garanti.

Om enheten inte har använts på en längre tid kanske laddn-

ingsindikatorn inte fungerar när laddaren ansluts. I sådana fall ska 
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du ansluta laddaren, ladda enheten i 1 timme och sedan koppla 

loss och ansluta laddaren eller USB-kabeln igen. Enheten kan se-

dan användas som vanligt.

För att förhindra hörselskador ska du inte lyssna på ljud 

på hög volym under längre tidsperioder. 

I slutet av produktens garantiperiod ska du kontakta närmaste ser-

vicecenter för att undersöka om säkerhetsföreskrifterna efterlevs.

Mer information om servicecenter i din region finns på den of-

ficiella webbplatsen för PocketBook International: http://www.

pocketbook-int.com.

Varning

Enhetens skärm har en känslig glasbotten! För att undvika skador, 

se till att inte tappa, böja eller applicera tryck på enheten eller 

punktvis tryck på skärmens yta eller några andra handlingar som 

kan knäcka eller skada glasbotten. Och eftersom skärmen inte har 

några speciellt skyddande lager så bör all kontakt mellan skärmen 

http://www.pocketbook-int.com
http://www.pocketbook-int.com
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och objekt som kan repa eller lämna märken på den undvikas. 

För att minska risken för skador på enheten eller skärmen så re-

kommenderas att den förvaras och transporteras i ett skyddande 

fodral från Pocketbook. 

RF-säkerhet

Enheten tar emot och avger radiofrekvenser och kan orsaka störn-

ingar på radiokommunikation samt annan elektronisk utrustning. 

Om du har en medicinsk enhet (t.ex. en pacemaker eller hörap-

parat) ska du kontakta din läkare för att kontrollera om enheten är 

skyddad mot externa RF-signaler.

Använd inte trådlös kommunikation på platser där det är förbju-

det, t.ex. på flygplan eller sjukhus, då det kan påverka flygplanets 

instrument eller medicinska utrustning.

Användning

Miljön och människors hälsa kan skadas om enheten 

kastas på fel sätt. Följ instruktionerna för kassering av 

enheten för att förhindra detta. Återvinning av materialen hjälper 
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till att bevara naturresurserna. Du kan få mer information om 

återvinning från de lokala myndigheterna, det företag som sköter 

sophanteringen, den butik där enheten köptes eller ett auktoris-

erat servicecenter. 

Kassering av elektriska och elektroniska komponenter (direktivet 

gäller i EU och andra europeiska länder där separata avfallssystem 

finns). I övriga länder ska batterierna kastas enligt lokala lagar.

Bränn inte batterier, då det kan leda till en explosion.



Utseende
1. Hem – Återgå till huvudmenyn. 
 
2. Bakåt – Går till den föregående sidan i 
läsläget. Går till den föregående menyn el-
ler sidan i listan i navigeringsläget. 
 
3. Framåt – Går till nästa sida. 
 
4. Meny – Öppnar snabbmenyn (om sådan 
finns). Ett långt tryck slår på och av front-
belysningen (se avsnittet Frontbelysning i 
denna handbok).

5.  På/Av (strömknapp) – Ett långt tryck 
slår på eller av enheten. 
 
6. MicroSD-kortplats – För att installera ett 
externt microSD/SDHC-kort (upp till 32 GB). 
 
7. Micro-USB – För att ansluta enheten till 
en dator eller ladda med USB-kabel. 

OBS! Du kan konfigurera knapparna efter behov i Inställningar > Anpassa > Tangent-

mappning. Knapparna för navigering och sidvändning varierar beroende på skärmens 

läge.



Tekniska specifikationer

Skärm
7.8’’ (19.8 cm) E Ink Carta pekskärmssensor 
1404 × 1872 display, 300 dpi, svartvit

Frontbelysning Ja
SMARTlight Ja

CPU Dual Core (2×1 GHz)
RAM 1 GB

Lagring 8 GB *
Operativsystem Linux®
Kommunikation Micro-USB, Wi-Fi (b/g/n)

Batteri Li-Ion Polymer, 1900 mAh **
Minnesplats microSD upp till 32 GB

G-sensor Ja
Cover sensor Ja

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

Ljudbokformat M4A, M4B, OGG, MP3
Bildformat JPEG, BMP, PNG, TIFF
Ljudformat MP3 (via Micro USB till 3,5 mm jackadapter)

Mått 195 x 136.5 x 8 mm
Vikt 210 g

* Storleken på det lediga interna lagringsutrymmet kan variera beroende på enhetens 
programvarukonfiguration.
** Batteriets livslängd och de värden som anges ovan kan variera beroende på använd-
ningsläge, anslutningar och inställningar.



Kom igång

I det här kapitlet kan du läsa om hur enheten förbereds för 

användning och om dess kontrollfunktioner.

LADDA BATTERIET

För att förlänga batteriets livslängd rekommenderar vi att 

det laddas i 8-12 timmar den första gången. 

Du kan ladda batteriet från (1) en dator med USB-kabeln 

eller från (2) ett strömuttag via laddaren (valfritt).

1 2
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Gör följande när du ska ladda batteriet för första gången:

•	Anslut enheten till en dator eller laddare med USB-

kabeln. Enheten slås på så fort laddningen startar.

•	När batteriet är helt laddat kan du koppla loss ka-

beln från enheten som sedan är redo att användas.

Om enheten är på när du ansluter kabeln till en dator visas 

en dialogruta som ber dig välja åtgärd – Datorlänk eller 

Ladda. Laddningen startar bara när du valt motsvarande 

läge.
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ENHETSHANTERING

Slå på
Tryck på knappen På/Av. När enheten är redo visas huvudmenyn 
eller boken du öppnade senast, beroende på inställningarna.

Stäng av Håll knappen På/Av intryckt i två sekunder tills enheten stängs av.

Lås

Du kan låsa enheten på tre sätt:
1. Tryck på knappen På/Av.
2. Öppna Aktivitetshanteraren. Spärra enheten genom 

att trycka på ikonen  .
3. Du kan ställa in automatiskt knapplås eller avstängn-

ing: gå till Inställningar > Spara energi > Stäng av efter eller Lås 
enhet efter och ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan 
strömmen stängs av eller enheten låses.

Låsa upp Tryck på knappen På/Av.

Starta om

Om enheten hänger sig(d.v.s. inte reagerar på knapptryckningar 
eller skärmgester) måste du ge den tid (upp till 30 sekunder) att 
bearbeta kommandona. Om det inte hjälper kan du starta om en-
heten genom att trycka på återställningsknappen.

Aktivitetsha- 
nteraren

Du kan öppna Aktivitetshanteraren på två sätt:
•	 genom att trycka på meddelandefältets ikon ;                                          
•	 genom att hålla knappen Hem nedtryckt.

Aktivitetshanteraren ger snabbåtkomst till vissa funktioner på enheten:
•	 stänga program som körs: tryck på  vid ett program 

i listan.
•	 Låsa enheten. Lås upp enheten genom att trycka på 

På/Av-knappen.
•	 Öppnar listan över trådlösa anslutningar.
•	 Tar en bild på skärmen.
•	 Stänger av enheten.
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HUVUDMENYN ÖVERSIKT

Dra nedåt när du vill öppna 
meddelandepanelen

Tryck för att öppna 
kalendern

Senaste böcker är en 
lista över de  
böcker som öppnats 
senast

Senast nedlad-
dade böcker

Dra uppåt när 
du vill öppna en 
programpanel
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Meddelandepanelen

Tryck eller dra ikonen nedåt när du vill öppna 

meddelandepanelen.

OBS: Du kan också öppna meddelandepanelen genom att trycka på 

en menyknapp.

Meddelandepanelen ger dig enkel tillgång till konfigura-

tionerna för Wi-Fi och frontbelysning, synkronisering av nät-

verkstjänster, aktivitetshanteraren, enhetens inställningar 

och sökningar. 

Nyheter från ReadRate visas också på panelen.

OBS: Auktorisera dig hos tjänsten först när du vill läsa nyheter från 

ReadRate. Gå till Inställningar > Konton och synkronisering > Read-

Rate och Logga in på tjänsten.
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GESTER

VAR försiktig! Enhetens pekskärm är en ömtålig och känslig del. 

Hantera den varsamt när du styr enheten med gester för att förhin-

dra att den skadas.

Tryck

Öppnar ett objekt (bok, fil, mapp, program eller 

menyalternativ).

Håll nedtryckt

Öppnar snabbmenyn för ett objekt (om en sådan 

finns).

Svep

Vänder på sidorna i en bok eller lista. Svep fingret 

över skärmen när du vill flytta en bild.
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Snärta

Rulla i listor:  flytta fingret snabbt över skärmen.

Skalning

Ändra bildens skala: placera två fingrar på 

skärmen och nyp ihop dem när du vill zo-

oma ut och sära på dem när du vill zooma 

in.

ARBETA MED TANGENTBORDET PÅ SKÄRMEN

Tangentbordet på skärmen används när du måste ange 

textinformation, till exempel när du söker eller anger an-

slutningsuppgifter för nätverk.

Tryck på en knapp när du vill skriva ett tecken.

Tryck på språkknappen när du vill använda ett annat in-

matningsspråk. Om du vill lägga till ett språk i layouten på 

skärmtangentbordet ska du gå till Inställningar > Språk > 

Tangentbordslayouter.
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1. Ändra skiftläge;

2. Skriv text;

3. Stäng tangentbordet på skärmen;

4. Radera det tecken som skrevs sist;

5. Ändra inmatningsspråk. 

När du skriver ett lösenord (t.ex. Wi-Fi-uppgifter) visas 

ikonen  i textfältet. Tryck på den när du vill se de 

skrivna tecknen.
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FRONTBELYSNING

Öppna meddelandefältet när du vill visa menyn Frontlight 

(Frontlampa). Menyn Frontlight (Frontlampa) består av två 

delar:

1. Allmän styrning av frontlampan. Det inkluderar en 

ON/OFF-omkopplare som slår på och av lampan samt ett 

skjutreglage för ljusstyrka.

OBS! Håll menyknappen intryckt i en sekund om du vill slå på eller 

av frontlampan utan att öppna meddelandefältet.

2. Temperaturstyrning av SMARTlight frontlampa. 

Som standard är funktionen inställd på automatiskt läge 

(omkopplaren är i läget ON). Det innebär att enheten 
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avgör den optimala temperaturen beroende på tiden på 

dagen (från neutralt vitt på morgonen till varmare toner 

på kvällen).

När automatiskt läge är avstängt (omkopplaren är i läget 

OFF) aktiveras skjutreglaget på skärmen och du kan välja 

frontlampans temperatur manuellt.

OBS! Rätt klockslag måste vara inställt på enheten för att det au-

tomatiska läget ska fungera på rätt sätt. Aktivera “Automatic time 

synchronization” (Inställningar – Datum/tid) när du vill ställa in 

klockslaget eller justera tiden manuellt.

ANSLUT TILL INTERNET

Enheten kan ansluta till internet via  

Wi-Fi-nätverk. En Wi-Fi-anslutning upprättas automatiskt 

när du öppnar ett program som behöver en internet-

uppkoppling (till exempel webbläsaren eller bokhandeln). 

Om ett känt nätverk inte är tillgängligt öppnas listan över 
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tillgängliga trådlösa nätverksanslutningar. Om det nätverk 

du vill ansluta till är skyddat ska du ange lösenordet till det 

via  tangentbordet på skärmen.

Du kan även aktivera/inaktivera en Wi-Fi-anslutning ge-

nom att klicka på ikonen  i meddelandepanelen. An-

slutningen upprättas automatiskt om ett känt nätverk är 

tillgängligt, annars öppnas en lista över tillgängliga nätverk.

Avancerade inställningar

Om du måste konfigurera nätverksinställningar manuellt 

ska du välja Inställningar > Wi-Fi, gå till det valda nätverket 

och klicka på Mer… längst ned på skärmen:

•	Du kan ändra Konfiguration av IP-adress:

•	 DHCP — IP-adressen hämtas automatiskt (om 

en DHCP-server är konfigurerad).

•	 Manuellt (för avancerade användare) — du kan 

ange nätverkets parametrar manuellt med tangent-

bordet på skärmen.
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•	Om nätverket du vill ansluta till använder en 

proxyserver ska du ange parametrarna i avsnittet 

Proxykonfiguration.

Ansluta till ett dolt nätverk

1. Välj Inställningar > Wi-Fi

2. Öppna Anslutning till dolt nätverk och ange nät-

verkets SSID med tangentbordet på skärmen i fältet Nät-

verksnamn (SSID).

3. Välj säkerhetstyp i motsvarande lista:

•	 Ingen – för ett öppet nätverk.

•	 Enkel (WEP) – om du väljer det här alternativet 

måste du ange WEP-autentiseringstyp – Öppna sys-

tem eller Delad nyckel. 

•	WPA/WPA2 PSK – du måste ange nätverksnyck-

eln (upp till 64 tecken).

4. Du kan kontrollera nätverkets konfiguration och 

ansluta till det genom att gå tillbaka till Anslutning till dolt 

nätverk och trycka på Anslut.
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SÄTTA IN ETT MICRO-SD-KORT

Enheten har redan 8 GB internt lagringsutrymme, men du 

kan utöka det med ett micro-SD-kort (upp till 32 GB). Sätt 

in det på kortplatsen så som det visas på bilden, och tryck 

försiktigt tills kortet sitter fast.

OBS! Stäng av enheten innan du sätter in eller matar ut 

microSD-kortet.

Tryck försiktigt på kortet tills det lossnar och dra ut det när 

du vill ta bort det.

OBS! Om SD-kortet fastnar ska du inte försöka mata ut det själv. 

Kontakta i stället kundtjänst.



Applikationer

I det här kapitlet får du veta mer om applications wich are 

preinstalled onyour enheten.

Det finns tre appar som förs till huvudmenyn:

•	 Bibliotek;

•	 Bokhandel;

•	 Inställningar.

Resten av apparna finns på programfältet. För att anropa 

det tryck på ikonen  på  huvudmenyn.
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BIBLIOTEK

Biblioteket är filhanteraren för e-böcker där du kan grup-

pera, sortera, ändra utseendet på avsnittet samt göra 

sökningar. Läs mer om appen i Bibliotek.

BOKHANDEL

Med Bokhandelsapplikationen kan du snabbt och på ett 

praktiskt sätt ladda ned licensierat innehåll via butiksportalen  

(http://www.bookland.com/) till din enhet. Du måste ha en 

aktiv internetuppkoppling. 

Utgång Privat rum

http://www.bookland.com/
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Om du redan har registrerat dig i portalen  

http://www.bookland.com/ kan du klicka på Jag har re-

dan ett konto BookLand och kontrollera att rätt inlog-

gningsuppgifter och lösenord har angetts i Bokhandelns 

inställningar. 

Ange dina kontouppgifter för Bokhandeln i avsnittet In-

ställningar > Konton och synkronisering på enheten.

Du får tillgång till alla funktioner i en portal när anslutnin-

gen och kontot konfigurerats på rätt sätt.

Tryck på Privat rum när du vill utöka alternativen för ett 

personligt konto:

•	 Fyll på saldot – Fyll på saldo via webbplatsen 

BookLand eller direkt via enheten med PayPal.

•	 Köphistorik – En lista över varor som köpts i 

butiken.

•	 Mina kort – Bankkort som används.
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•	 Avsluta.

Välj en bok och tryck på Köp när du vill köpa varor. Välj 

format för boken som ska laddas ned och tryck på Köp 

och ladda ned på sidan Ditt köp. Den köpta filen flyttas 

till mappen Bibliotek > Nedladdningar och visas i Senaste 

händelser på huvudmenyn.

OBS! Om det inte finns pengar på ditt konto uppmanas du att fylla 

på ditt saldo på en BookLand-webbplats eller direkt via enheten 

med PayPal.

Ljudböcker

Detta program spelar upp ljudböcker i följande format: 

.m4a, .m4b, .ogg och .mp3. Dessutom fungerar det för 

ljudböcker i komprimerade filer: .mp3.zip, .zip. Ljudböcker 

med filer som finns i en katalog kan också spelas.

Genom att använda motsvarande menyalter-

nativ kan man lägga till/ta bort ljudböcker till/



Applikationer 30 

från spellistan, hantera boklsitor och sortera listorna efter 

grundläggande parametrar. 

Ange den uppspelningshastighet  du 

föredrar samt röstton via menyn 

“Uppspelningskontroll”.

Volym “+”
Uppspelning-
skontroll

Bokmärke
Volym “-”

Bokinformation
Bok lista
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Audio-spelare

Musikspelaren för att spela .mp3 mediefiler.

ShuffleNormal Tidigare
Spela upp/
pausa

Stäng
KollapsSpellista

Volym “+“ 
Volym “-“ Nästa

Upprepa 
en gång
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I programmet meny kan du lägga till ljudfiler och mappar 

med ljud till spellistan, ordna spår, och spara 

eller rensa spellista. 

Med hjälp av snabbmenyn öppnas med ett 

långt tryck på banan, kan du utföra följande åtgärder: Visa 

info om spår, Lägg till i kö eller ta bort filen från listan.
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WEBBLÄSARE

Detta är ett program som visar webbsidor. När du startar 

webbläsaren uppmanas du att ansluta till ett av de tillgän-

gliga trådlösa nätverken.

Du kan skriva en webbadress genom att trycka på adress-

fältet, skriva en adress med tangentbordet som visas på 

skärmen och sedan trycka på Retur. Klicka på en länk när 

du vill öppna den. Om en webbsida inte får plats på skär-

men kan du bläddra på sidan: tryck med fingret på skär-

men och flytta sidan. Du kan också ändra skalan på en 

webbsida med zoomgesterna (nyp ihop eller sära på två 

fingrar). Knapparna /   på enheten används för att rulla 

vertikalt på en sida:  rullar nedåt och  rullar uppåt. 

Via webbläsarmenyn kan du se historik över besökta 

webbplatser, justera skalan för visning av webbsidor, rotera 

skärmen och konfigurera webbläsaren via avsnittet Inställ-

ningar. Under Inställningar kan du radera historik och 

cookies, inaktivera/aktivera JavaScript och läsa in bilder. 
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STANDARD APPS

Klocka med kalender 

Öppnar aktuell månadskalender och klocka. Navigering 

/  kan vända en kalender. Knappen   återgår du till 

den aktuella månaden. Läs mer om datum och tid i datum 

och tid manualens kapitel.

Tryck på motsvarande alternativ på webbläsarmenyn när 

du vill stänga webbläsaren.
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KLOTTER

Ansökan om ritningen. Välj ritverktyget genom att använ-

da Kontrollpanelen i ansökan:  

Text: Välj position och storlek på textrutan. Texten an-

ges med den Skärmtangentbordet;

Teckensnitt: ändra teckensnitt och dess storlek.

Penna: ett verktyg för att rita tunna linjer;

Markör: ett verktyg för att rita tjocka linjer;

 Eraser: ett verktyg för att ta bort linjer och text;

 Tillbaka: avbryta den senaste operationen;

Aktuell ritning/totalt antal ritningar: ändra den aktu-

ella ritningen;

 Nytt: Starta ny ritning;

 Ta bort ritning;

 Avsluta programmet. 

Om du vill spara en bild, tryck på  ikonen. Den aktuella 

bilden ommer att sparas i mappen Mina bilder i rotmappen på 

enheten. Dessutom används Scribble ansökan för grafiska noter.
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Galleri

Öppnar biblioteket i läge för visning av bilder (hämtat till mappen 

Galleri). Det öppna fotot visas i ett helskärmsläge. För att ställa 

in ett foto som avstängd logotyp, rotera eller Visa Information 

om det, tryck på helskärm bilden för att växla till redigering-

släget och tryck på menyn logga  i det övre högra hörnet av 

skärmen. I redigeringsläget kan du zooma en bild genom att zo-

oma gester och ange det markerade området som en logotyp. 

Kalkylatorn

Konstruktion miniräknare stöder ett brett utbud av 

matematiska operationer, till exempel olika numeriska 

system, trigonometriska, logaritmen, makt och logiska 

operationer.
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SPEL

Klondike

Klassiska solitaire.

Sudoku

Populär japansk pussel. Tryck på en tom cell för att mar-

kera den. Efter som du kan mata in i den markerade cellen 

den siffra som du tycker bör vara i cellen eller ange etiket-

ter — siffror som du föreslår kan vara i cellen. Siffror och 

etiketter bör väljas från botten urvalsjuryn.

Schack

Du kan spela mot din vän eller enheten. Om du spelar mot 

enheten, kan du välja 10 svårighetsgrader.

INTERAKTIVA APPAR

RSS Nyheter

Program för att lägga till och läsa RSS-flöden. Öppna RSS-

inställningarna när du vill lägga till RSS-nyhetsflöden. Välj 
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alternativet Lägg till RSS-flöde. Ange adressen till ett ny-

hetsflöde med tangentbordet på skärmen.

Du kan ta bort ett flöde genom att markera det, öppna 

snabbmenyn och välja Ta bort eller trycka på ikonen Pap-

perskorg .

Du kan redigera ett flöde genom att markera det, öppna 

snabbmenyn och välja Redigera namn eller Redigera URL. 

Redigera RSS-flödets namn eller adress med tangentbordet 

på skärmen.

Uppdatera flödet genom att välja Uppdatera på snabbme-

nyn. Uppdaterat innehåll läggs till i filen med filtillägget 

.hrss och filen kan läsas efter uppdateringen. Status för 

nedladdning av nyheter visas under uppdateringen. Efter 

uppdateringen kan filen läsas utan internetuppkoppling i 

webbläsaren.

Du kan läsa de senaste nyhetsflödena genom att välja 

Läs de senaste nyheterna på menyn i programmet. De 
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senaste RSS-uppdateringarna som laddats ned öppnas i 

webbläsaren.

Nyhetsarkiv: När du väljer det här alternativet kan du läsa 

uppdaterade RSS-nyhetsflöden som lagrats tidigare.

Dropbox Pocketbook

Med programmet Dropbox kan du ladda ned filer som 

lagts till i Dropbox från en dator eller enhet med Dropbox-

appen installerad eller från Dropbox-webbplatsen till din 

enhet. Du behöver inte installera något på PocketBook - 

det räcker med att du auktoriserar dig hos tjänsten.

Komma igång

1. Registrera dig hos tjänsten Dropbox (www.dropbox.

com);

2. Ange dina Dropbox-kontouppgifter (e-postadress 

och lösenord) på PocketBook-enheten i avsnittet Inställn-

ingar > Konton och synkronisering > Dropbox > Logga in 

för att auktorisera Dropbox. (Wi-Fi-anslutningen ska vara 

på, annars uppmanas du att aktivera den);

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com
https://www.dropbox.com
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3. När auktoriseringen är klar skapas synkroniserings-

mappen Dropbox PocketBook i enhetens bibliotek. Katalo-

gen Program > Dropbox PocketBook visas på ditt Dropbox-

konto och är tillgänglig på andra enheter som har Dropbox 

när synkroniseringen är klar.

OBS! Programmet på enheten har bara tillgång till filer i mappen 

Program > Dropbox PocketBook på servern.

Så här synkroniserar du

Automatiskt:

1. Filer som läggs till i katalogen Program > Dropbox 

PocketBook på servern och i synkroniseringsmappen på 

enheten synkroniseras automatiskt när en internetuppkop-

pling finns.

2. Alla synkroniserade filer laddas ned till synkroniser-

ingsmappen i biblioteket (Dropbox PocketBook är den för-

valda synkroniseringsmappen, däremot kan du ändra den 

under Inställningar > Konton och synkronisering > Drop-

box > Synkroniseringsmapp).
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Manuellt: 

1. Synkronisera allt innehåll i synkroniseringsmap-

parna genom att gå till Inställningar och välja Konton och 

synkronisering > Dropbox > Synkronisera filer nu eller  Bib-

liotek och välja Synkronisera filer nu i synkroniseringsmap-

pens snabbmeny.

2. Efter synkroniseringen är alla hämtade filer även 

tillgängliga i synkroniseringsmappen i biblioteket på 

enheten.

Send-to-PocketBook

Med programmet kan du skicka filer till e-postadressen för 

din enhet. Skickade böcker laddas automatiskt ned på en-

heten om en Wi-Fi-anslutning är aktiv.

Komma igång 

1. Registrera dig för tjänsten Skicka-till-PocketBook 

genom att göra följande:

•	 Starta programmet: 

•	 via avsnittet Program > Skicka-till-PocketBook 
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•	 eller via Inställningar > Konton och synkroniser-

ing > Skicka-till-PocketBook.

OBS: Wi-Fi-anslutningen ska vara på, annars uppmanas du att ak-

tivera den.

•	Ange din e-postadress och ditt lösenord i guiden 

som visas.

•	 Ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk skick-

as till e-postadressen. Följ länken för att ta emot meddeland-

en från e-postadressen på enheten (till exempel användar-

namn@pbsync.com).

OBS: E-postadressen används bara för auktorisering av program-

met och enhetens tjänsteadress användarnamn@pbsync.com an-

vänds för att skicka böcker till enheten om du vill att de ska laddas 

ned på den. 

2. Efter aktiveringen ska registreringsguiden på en-

heten uppdateras. Därefter är alla programfunktioner 
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tillgängliga och nedladdningsmappen för mottagna böcker 

skapas i biblioteket — Skicka till PocketBook.

Så här hämtar du filer

Automatiskt:

1. Filer som skickas till tjänsteadressen på enheten lad-

das automatiskt ned till nedladdningsmappen i enhetens bib-

liotek när en internetanslutning är aktiv. Nedladdningsmap-

pen är tillgänglig efter auktorisering på följande platser:

•	 Program > Skicka-till-PocketBook;

•	 Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-

till-PocketBook > Gå till mappen i nedladdningsmappens 

snabbmeny;

•	 Bibliotek > Skicka-till-PocketBook.

2. Skicka-till-PocketBook är den förvalda nerladdn-

ingsmappen, däremot kan du ändra den vid registreringen 

eller i Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-

till-PocketBook > Nedladdningsmapp.

Manuellt:
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Uppdatera innehållet i nedladdningsmappen genom att 

gå till Inställningar och välja Konton och synkronisering > 

Skicka-till-PocketBook > Ta emot filer nu eller Bibliotek och 

välja Ta emot filer nu i nedladdningsmappens snabbmeny.

Mottagna filer även tillgängliga i nedladdningsmappen i 

biblioteket på enheten.

Lista över betrodda avsändare

Dokument kan laddas ned på enheten om de skickas från 

en adress i vitlistan (en lista över betrodda avsändare).

Adressen som anges vid registreringen finns i listan som 

standard.

Om ett e-postmeddelande skickas till enheten från en 

okänd adress får du ett meddelande med en förfrågan om 

du vill lägga till avsändaren i vitlistan. När du har bekräftat 

kan du ta emot filer från adressen som lades till på enheten. 

Det förhindrar att du får skräppost på enheten.



Bokläsning

I det här kapitlet får du reda på hur du läser e-böcker och 

konfigurerar läsarens programvara för bekväm läsning. 

Enheten har stöd för följande bokformat: ACSM, CBR, CBZ, 

CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, 

HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT.

När du vill öppna en bok trycker du på dess ikon i Sen-

aste böcker eller Bibliotek. Om du har öppnat boken tidi-

gare öppnas den på den sida där du slutade läsa. För vissa 

bokformat (t.ex. fb2 eller ePub) kommer läsaren att räkna 

sidorna i boken – då anges … i stället för ett sidantalet i 

statusfältet. En del funktioner är inte tillgängliga när sidan-

talet beräknas.

Öppna läsmenyn genom att trycka på mitten av skärmen 

eller på menyknappen.
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GESTER I LÄSLÄGET

Stäng bok;

Skapa bokmärke;

Bläddra framåt;

Bläddra bakåt;

När du trycker i mitten 
på skärmen öppnas 
Reading Menu

Vända sidor Skalning
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Bakåt

Bokens namn: tryck 
för att se information 
om boken eller öppna 
ReadRate-menyn

Dra i skjutreglaget när du vill vända 
sida eller tryck på sidnumret om du vill 

ange sidnummer 

Innehåll

LÄSMENY

Sök

Bokmärke

Öppna Read-
Rate-menyn
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Justera SMARTlight och ljusstyrkan för Frontlight i 

läsläge

Du kan justera ljusstyrkan för Frontlight och färgtempera-

turen för SMARTlight med gester.

Om du vill ändra ljusstyrkan 

eller färgtemperaturen utan 

att lämna boken, behöver 

du bara svepa med fingret 

över skärmen så som visas på 

bilden.

Om automatisk justering av 

Frontlight och SMARTlight 

är aktiverat kommer enheten 

att fråga om du vill inaktivera läget och konfigurera inställ-

ningarna manuellt utan att avbryta läsningen.
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SOCIALA NÄTVERK OCH READRATE

Nu kan du dra nytta av sociala nätverk på Pocketbook: du 

kan dela citat från böcker, lägga till kommentarer, berätta 

vad du läser eller har läst, vad du tycker om eller inte tycker 

om. Med ReadRate kan du även se dina vänners händelser 

och få information om populära böcker.

Du behöver en internetanslutning för att kunna skicka hän-

delser till sociala nätverk Tryck på ikonen  ii läsmenyn 

när du vill öppna ReadRate.

http://readrate.com
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Lässtatus och bokbetyg

1. Tryck på ett av alternativen (Läser nu, Har läst, 

Planerar att läsa, Rekommenderar eller Betygsätt med 

stjärnor från 1 till 5).

2. Skriv uppgifterna (e-postadress och lösenord) 

för ett av dina konton: på ett socialt nätverk eller i en 

bokhandel.

3. En ReadRate-profil skapas och du kan länka an-

dra sociala nätverk till den. Efter auktoriseringen visas ett 

fönster:
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4. Välj sociala nätverk som du vill skicka nyheter till: 

Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – ikoner för 

de valda nätverken visas.

5. Om det valda sociala nätverket inte är länkat till 

din ReadRate-profil uppmanas du att länka det.

6. Bekräfta valet genom att trycka på OK.

Alla åtgärder visas som standard i din ReadRate-profil och i 

nyheterna i de valda sociala nätverken.

När du har aktiverat Läser nu, Har läst eller Planerar att 

läsa, visas ikonerna i färg — ,  och .

Rekommendera

1. Tryck på alternativet Rekommendera.

2. Efter det körs Lässtatus och bokbetyg med bör-

jan från alternativ 2.
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3. Välj en vän i en lista eller skriv en e-postadress om 

du vill skicka en rekommendation till den personen.

4. Skriv en kommentar och bekräfta att du vill skicka 

genom att trycka på Rekommendera.

Dela citat

Dela ett citat från en bok:

1. När du trycker länge på en öppnad bok på skär-

men visas ett textmarkeringsverktyg.

2. Markera citatet och tryck på ikonen Dela . Efter 

det körs Lässtatus och bokbetyg med början från alter-

nativ 2.
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3. Alla åtgärder som dina vänner gör på ReadRate 

visas i meddelandepanelen på enheten:

4. Du kan Ta bort eller Öppna händelser. När du öpp-

nar en händelse visas alla nya åtgärder som vänner utfört 

i ReadRate:

5. Om du vill ta bort informationen om sociala nät-

verk från ReadRate ska du gå till Inställningar > Konton och 

synkronisering > ReadRate > Ta bort ReadRate-auktoriser-

ing på PocketBook.

Om du tillfälligt vill stänga av ReadRate-funktionerna ska 

du ange Av i Inställningar > Konton och synkronisering > 

ReadRate > ReadRate-status. Alla ReadRate-alternativ döljs 

och inaktiveras när åtgärden är klar.
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INNEHÅLL

Om boken har en innehållsförteckning kan du öppna den 

genom att välja motsvarande alternativ i läsmenyn.

Innehållsavsnittet har tre delar:

•	 Sektioner (namn på kapitlen i boken),

•	 Bokmärken (som läggs till när du läser),

•	 Noteringar (grafik eller text).

Om innehållsförteckningen har flera nivåer markeras poster 

på en högre nivå med + och du kan expandera nivån ge-

nom att trycka på plustecknet. Plustecknet ändras till ett mi-

nustecken som du kan trycka på när du vill komprimera nivån.

Håll fingret intryckt på skärmen eller tryck på knappen när 

du vill öppna innehållsmenyn. Via menyn kan du öppna 

poster i innehållsförteckningen samt redigera och ta bort 

noteringar och bokmärken.

Du kan dessutom expandera eller komprimera alla poster i 

innehållsförteckningen.
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BOKMÄRKEN

Tryck överst till höger på skärmen när du vill skapa ett bok-

märke. Ett hundöra visas. Tryck på markeringen igen och 

bekräfta raderingen när du vill ta bort ett bokmärke.

Du kan också lägga till/ta bort bokmärken genom att välja 

motsvarande alternativ i läsmenyn. Alla bokmärken visas i 

bokens innehållsförteckning

ORDLISTA

Tryck och håll fingret på ett ord när du vill öppna en panel 

där du kan söka efter en översättning i en av de install-

erade ordlistorna eller söka efter ett ord via Google. Ett 
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Skärmtangentbord där du kan 
skriva text som ska översättas

Byt 
ordlista Avsluta

Korrigera 
fönster

fönster med posten i ordlistan visas för det markerade or-

det när ordlistan har valts. Andra verktyg:

NOTERINGAR

Med noteringar kan du spara avsnitt från böcker och göra 

handskrivna anteckningar direkt i texten. Alla anteckningar 

visas i bokens innehållsförteckning. Välj  Anteckning i 

läsmenyn när du vill öppna noteringsläget.

Ett fönster med verktygstips visas när du öppnat antecknin-

garna.  

Alla noteringar visas i Anteckningar i programpanelen.
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TEXT-TILL-TAL (RÖST)

Text-till-talprogramvaran (TTS) är framtagen för att kon-

vertera text till tal. 

När du vill starta TTS ska du öppna läsmenyn och välja Röst. 

TTS-kontrollpanelen visas:

AvslutaVälj röstpaket Spela/Pausa Volym

Minimera 
fönstret

Fart

Lägg till röst
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En förloppsstapel visar fragmentet som läses upp just nu 

och sidorna vänds automatiskt när du lyssnar.

Inledningsvis finns 1 TTS-paket installerade på enheten. 

Om du vill lägga till ett nytt TTS-paket kan du trycka på 

”Lägg till röst” på menyn och välja paketet du vill ha.

Installation av extra röstpaket

VARNING! Innan du installerar nya röstpaket rekommenderar vi att 

du letar efter en ny version av enhetens programvara (se avsnittet 

«Programuppdatering»).  
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Installation av det nya röstpaketet 

     1. Hämta det röstpaket du är intresserad av (.pbi-fil) från 

avsnittet Support på www.pocketbook-int.com; 

     2. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och 

kopiera röstpaketet till enhetens interna minne.

VARNING: 

• Den kopierade filen ska placeras i rotkatalogen i enhetens interna minne. 

• Om det interna minnet inte räcker till för att installera ett nytt paket, 

måste du frigöra utrymme eller ta bort ett av de befintliga röstpaketen.

     3. När kopieringen har slutförts kopplar du ur 

USB-kabeln.

     4. Öppna Bibliotek, gruppera efter Mapp och leta reda 

på röstpaketet. 

     5. Klicka på filikonen och bekräfta installationen.
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     6. När installationen av röstpaketet är klar går du till 

Inställningar > Språk > Talsyntes och väljer det installerade 

röstpaketet. Du kan också byta röstpaket i röstprogrammet. 

Ta bort ett röstpaket 

1. Gå till Inställningar > Språk > Talsyntes > Ta bort paket. 

2. Välj det röstpaket du vill ta bort. 

3. Klicka på ikonen Tillbaka. 

4. Bekräfta borttagningen.

INSTÄLLNINGAR FÖR LÄSNING

I det här avsnittet kan du läsa hur du konfigurerar läsinställ-

ningarna för olika bokformat. Du kan också läsa om alla 

alternativ och funktioner som finns på menyn.

EPUB, FB2, osv.

Konfigurera EPUB, TXT, FB2, DOC och andra textformat för 

böcker genom att öppna läsmenyn och välja Inställningar. 
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Fliken Sida – här kan du välja ra-

davstånd, teckensnittsstorlek och mar-

ginalbredd samt aktivera eller inakti-

vera avstavning.

Fliken Typsnitt – använd den här fliken 

när du vill välja teckensnittsstorlek och 

stil.

Fliken Skärm – här kan du aktivera eller 

inaktivera sidnumrering och status-

fältet samt ange hur sidorna numreras.

Inbyggd sidnumrering visar antalet sidor i bokens ur-

sprungliga layout. En sida kan täcka en eller flera skärmar, 

beroende på läsinställningarna.

Om funktionen är inaktiverad kommer numreringen att 

ange antalet skärmar. Det kan ta en stund att beräkna an-

talet skärmar när du öppnar en bok för första gången eller 

när läsinställningarna har ändrats. Antalet skärmar beräk-

nas inte på nytt när boken öppnas igen.
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PDF och DjVu

Du kan bara ändra skalan för en hel sida (utom i läget 

Flödesomformning för PDF).

Nyp ihop två fingrar när du vill zooma ut eller sära på dem 

när du vill zooma in. Du kan även dra ett finger uppåt mot 

skärmens högra sida när du vill zooma in eller dra nedåt 

när du vill zooma ut.

Under Läge på läsmenyn kan du zooma sidor eller välja 

visningsläge:

1. Anpassa till bredd – sidan skalas efter skärmens 

bredd

2. Hela sidan– en sida skalas

3. Kolumner – används för böcker med kolumner. 

Använd navigeringsknapparna när du vill navigera på sidor-

na. Sidan vänds när du har nått den nedre kanten på sidan

4. Flödesomformning – i det här läget formateras tex-

ten så att hela texten visas på skärmen. Flödesomformning 
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kan bara användas med PDF-böcker. En del tabeller eller 

bilder kanske inte kan visas i läget Flödesomformning

5. Beskärning av marginaler – gör att marginalernas 

bredd eller höjd kan minskas

•	 av — inaktiverar beskärning av marginaler

•	 automatiskt — marginalerna beskärs automatiskt

•	 manuell — ställ in marginalernas bredd och höjd 

genom att flytta pilknapparna.

6. Helskärmsläge – aktiverar eller inaktiverar 

helskärmsläge under läsningen:

•	 sidor — aktiverar eller inaktiverar sidnumrering.

•	 statusfält — aktiverar eller inaktiverar visning av 

statusfältet under läsning.

FÖLJA LÄNKAR

Tryck när du vill öppna länkläget och följa länkar för fotnot-

er samt interna och externa länkar. Tryck överst till vänster 

på skärmen när du vill lämna läget.
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Om en länk går till en webbplats kommer webbplatsen att 

öppnas i enhetens inbyggda webbläsare. Tryck på Avsluta 

på webbläsarmenyn när du vill fortsätta att läsa.

LÄSA IN FILER

Anslut enheten till en dator med micro-USB-kabeln.

OBS! Enheten ska vara påslagen när filer överförs.

Du blir ombedd att välja USB-läge: Datorlänk eller Ladda. 

Välj Datorlänk. Datorns operativsystem identifierar en-

hetens lagringsplatser som flyttbara diskar. Nu kan du 

kopiera filer till enheten med Utforskaren eller en annan 

filhanterare.

OBS! När filerna har kopierats, var noga med att koppla från en-

heten på ett säkert sätt innan du lossar kabeln!

Ladda ned skyddade e-böcker (Adobe DRM)
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Du måste registrera dig på www.adobe.com när du vill an-

vända e-böcker med skyddat format (Logga in > Skapa ett 

Adobe-konto).

Ladda ned via *.acsm

1. Gå till www.adobe.com via webbläsaren

OBS! Den aktuella versionen av webbläsaren på enheten har inte 

stöd för Flash Player

2. Öppna Meny>Produkter > Alla produkter

3. Följ länken Digital Editions i den alfabetiska listan 

över produkter.

4. Gå till biblioteket genom att öppna Gå till provbib-

liotek för e-böcker längst ned på sidan

5. Välj en bok och klicka på Ladda ned. 

6. Ett nedladdningsfönster visas på skärmen. Filnam-

net bör innehålla namnet på boken och filtillägget .acsm. 

Klicka på Spara.

7. En länk som URLLink.acsm visas när filen har spa-

rats på datorn.
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OBS: Genom att utföra åtgärderna ovan kan du ladda ned en länk 

till skyddade böcker från vilken internetbokhandel som helst.

Gör följande när du vill öppna en skyddad bok (DRM) på 

enheten:

1. Kopiera länkfilen till en bok (*.acsm) till enheten.

2. Leta reda på filen och öppna den på enheten.

3. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera 

enheten. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva 

inloggningsuppgifter och lösenord för ditt konto på www.

adobe.com i formuläret för enhetsaktivering. Du kan sedan 

ladda ned boken.

4. Ladda ned boken. När nedladdningen är klar kan 

du läsa den fullständiga versionen av boken via mappen 

Digital Edition.

Den nedladdade boken är skyddad (DRM) och kan bara 

öppnas av registrerade användare.

Ladda ned böcker via dator
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1. Öppna programmet Adobe Digital Editions.

OBS: När du ansluter enheten till datorn för första gången blir du 

ombedd av Adobe Digital Editions att aktivera enheten. Gör det 

med hjälp av dina registreringsuppgifter hos www.adobe.com. Om 

enheten inte aktiveras kan du inte kopiera en bok från en dator 

till enheten med Adobe Digital Editions.Auktoriseringen för Adobe 

Digital Edition kan tas bort från Inställningar > Service > Ta bort 

ADE-auktorisering.

2. Välj ikonen Gå till biblioteksvy.

3. Klicka på Alla objekt.

4. Välj en bok och kopiera den till enheten.

Synkronisera enheten med nätverkstjänster

Du kan även ladda upp filer till enheten och synkronisera 

enhetens minne med personliga konton för nätverkstjän-

ster som Skicka-till-PocketBook, PocketBook Cloud och 

Dropbox.

Variant 1
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•	 Öppna Inställningar > Konton och synkronisering

•	 Välj lämplig nätverkstjänst (Skicka-till-PocketBook, 

PocketBook Cloud eller Dropbox)

•	 Välj synkroniseringsalternativet.

Variant 2

•	 Öppna Bibliotek

•	 Öppna snabbmenyn för en mapp som tillhör den 

tjänst du vill synkronisera din enhet med

•	 Välj synkroniseringsalternativet.

Mer information om att använda nätverkstjänster finns i 

avsnitten “Send-to-PocketBook”, PocketBook Cloud och 

“Dropbox PocketBook”. Du kan läsa mer om att konfigurera 

nätverkstjänster i avsnittet “Konton och synkronisering”.

Synkroniseringsstatus visas i meddelandepanelen.

En animerad ikon  visas i statusfältet när filer laddas upp 

eller ned. Om du trycker på ikonen öppnas ett fönster med 

synkroniseringsstatus för alla tjänster. 
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Ikonen i statusfältet ändras till  om ett fel uppstår när en 

av tjänsterna synkroniseras. Ikonen i statusfältet försvinner 

om alla synkroniseringsprocesser utförs utan fel.

BIBLIOTEK

Biblioteket är filhanteraren för e-böcker. Via biblioteksmenyn 

kan du gruppera, sortera, ändra utseende på avsnittet och göra 

sökningar.

1. Kritering för gruppering

Böcker grupperas beroende på det valda kriteriet:

•	 Alla böcker

•	 Författare

•	 Genrer

•	 Samlingar – skapa dina egna bokhyl-

lor med böcker ordnade efter intresseom-

råden eller andra preferenser
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•	 Favoriter

•	 Mappar

•	 Format

•	 Serier

•	 PocketBook Cloud.

 

Objekten i grupperna kan visas i stigande (A-Z) 

eller fallande ordning (Z-A).

2. Kriterier för sortering

•	 Efter öppnatdatum

•	 Efter tillagtdatum

•	 Efter titel

•	 Efter författare

3. Vyer för boklistor

Enkel – i det här läget visas bokens omslagsikon.

Detaljerad – i det här läget visas även författare, ti-

tel, miniatyrer, information om filformat och storlek samt 

läsprocent.
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Lista – i det här läget visas den efterföljande 

informationen:

•	 Ikon för mapp eller bokformat;

•	Bokens titel och författarens namn (om kända); 

•	Läst i procent och läsningsstatus.

Snabbmeny...

...öppnas med en lång tryckning...

...och gör att du kan utföra åtgärder för nästa fil eller mapp:

•	 Bokinformation – kort information om boken/

mappen.

•	 ReadRate,

•	 Lägg till i boksamling,

•	 Lägg till i Favoriter,

•	 Alla böcker av författaren,
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•	 Ta bort,

•	 Ladda upp till PB Cloud/Ta bort från PB Cloud.

•	 Välj – flera filer kan väljas.

PocketBook Cloud

Du kan läsa böcker på olika enheter och vara säker på 

att alla dina böcker, favoriter, boksamlingar och läsför-

lopp sparas. Du kan få tillgång till dina böcker på vilken 

enhet som helst när du har loggat in på ditt PocketBook 

Cloud-konto.

OBS: PocketBook Cloud kan lagra filer med följande format: ACSM, 

CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.

ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. Däremot 

stöds synkronisering av läsläget för närvarande bara i formaten PDF 

och EPUB.
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Logga in

Du kan logga in på PocketBook Cloud-tjänsten via webb-

platsen, mobilappen PocketBook Reader (för Android och 

IOS) eller via din PocketBook e-ink-läsare.

Under den första konfigurationen av enheten blir du 

ombedd att logga in på ditt PocketBook Cloud-konto eller 

utföra en automatisk registrering om det går. 

Om du har hoppat över det steget visas en uppmaning att 

logga in på PocketBook Cloud-kontot i meddelandepanelen. 

Logga in:

1. Tryck på meddelandet eller gå till Inställningar > 

Konton och synkronisering > PocketBook Cloud. 

2. Du omdirigeras till inloggningsformuläret där du 

kan logga in med ditt bokhandelskonto eller klicka på län-

ken Har du inget konto? Skapa ett!. 

3. En lista över bokhandelspartners öppnas i web-

bläsarappen.  Välj en av de rekommendare bokhandlarna 

genom att klicka på namnet när du vill fortsätta. 
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4. Du omdirigeras till bokhandelspartnerns webb-

plats. Gå till formuläret Logga in och skapa ett nytt konto 

genom att följa instruktionerna. 

5. Gå sedan tillbaka till Inställningar > Konton och 

synkronisering > PocketBook Cloud och skriv kontoupp-

gifterna som du använde när du skapade kontot hos part-

nerbokhandeln och tryck på Logga in.

Synkroniseringsprocess

Boklistan och läsläget synkroniseras automatiskt vid föl-

jande tidpunkter:

•	 när du loggar in på PocketBook Cloud-kontot 

•	 när en bok öppnas 

•	 när en bok stängs

•	 när du lägger till/tar bort objekt från en boksamling

•	 när du lägger till/tar bort favoriter 

•	 om boken kraschar. 

Om du vill tvinga fram en synkronisering ska du klicka på 

synkroniseringsikonen  på meddelandepanelen.
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Om du inte har en internetuppkoppling kan du bara få till-

gång till de böcker som finns på enheten. Alla böcker syn-

kroniseras när en internetuppkoppling är aktiv. 

Kontrollera internetuppkopplingen om ett fel inträffar 

under synkroniseringen. Försök synkronisera dina böcker 

senare när en internetuppkoppling upprättats på rätt sätt.

Filåtgärder

•	 Fillagring. En prickad linje runt en bok i Pocket-

Book e-ink-läsaren anger att boken inte har lästs in i en-

hetens minne än och att den lagras på ditt PocketBook 

Cloud-konto.

•	 Ladda upp nya böcker. Du kan ladda upp nya 

böcker till PocketBook Cloud via webbplatsen, PocketBook 

e-ink-läsaren eller Android/IOS PocketBook Reader-appen. 

Efter synkroniseringen lagras alla dina böcker automatiskt 

på ditt PocketBook Cloud-konto. Böcker som du öppnar 

på enheten laddas också upp automatiskt till PocketBook 

Cloud och du kan även välja alternativet Ladda upp till PB 

Cloud i snabbmenyn.
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•	 Ta bort böcker. Använd en snabbmeny när du vill 

ta bort en bok från PocketBook Cloud. Det finns två alter-

nativ – Ta bort (från enhetens minne) och Ta bort från PB 

Cloud. Om filen lagras på PocketBook Cloud och endast 

raderas från enhetens minne kommer den att visas igen 

efter nästa synkronisering. Om filen har raderats från PB 

Cloud går det inte att återställa den.

Fil som lagras både i enhetens 
minne och PB Cloud

Fil som bara lagras i PB Cloud

Fil som bara lagras i enhetens 
minne



Inställningar

I det här kapitlet får du lära dig hur du konfigurerar 

gränssnittet och programfunktionerna på enheten 

så att den kan användas på ett praktiskt sätt.  Välj 

Inställningar vid “Notification panel” för att konfigurera 

enheten. Alla ändringar verkställs när avsnittet stängs. 

WI-FI

I det här avsnittet kan du ange parametrar för 

nätverksanslutningen.

Nätverksåtkomst — på eller av. Följande inställningar visas 

när nätverksåtkomst har aktiverats:

•	Anslutning till dolda nätverk — läs mer i avsnittet 

“Connecting to the Internet” i den här handboken.

•	Tillgängliga nätverk — en lista över tillgängliga 

nätverk. Parametrarna för anslutningen visas när du väljer 

en av dem: Nätverksnamn (SSID), signalstyrka, säkerhet, IP-

adress, nätmask, huvudnätsluss, DNS.
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OBS! Om “Söker” visas i stället för Tillgängliga nätverk innebär det 

att enheten söker efter tillgängliga nätverk.

KONTON OCH SYNKRONISERING

Bokhandel — i det här avsnittet kan du ange inloggn-

ingsuppgifter och lösenord för auktorisering i enhetens 

Bokhandel.

Skicka-till-PocketBook — följande alternativ finns:

•	 PocketBook-konto: e-postadressen för ditt konto.

•	 Logga in/Logga ut: om du inte har auktoriserats 

i programmet ska du ange e-postadress och lösenord för 

auktorisering. E-postadressen som du kan sända böck-

er till visas om du är auktoriserad. Du kan logga ut från 

Skicka-till-PocketBook.

•	Ta emot filer nu: Innehållet i nedladdningsmappen 

uppdateras. Kontrollera att din enhet är ansluten till inter-

net innan du uppdaterar.

•	Ta emot filer automatiskt: På eller av. Filer som 

skickas till enhetsadressen användarnamn@pbsync.com 
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uppdateras automatiskt i nedladdningsmappen om Wi-

Fi-anslutningen är på. Du kan stänga av automatisk mot-

tagning av filer om du vill optimera produktiviteten på 

enheten.

•	 Nedladdningsmapp: plats för mottagna filer. Map-

pen Skicka-till-PocketBook är inställd som standard. Du kan 

välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens interna 

lagringsutrymme eller på det externa SD-kortet.

•	 Information om tjänst — detaljerad information 

om tjänsten.

Dropbox — Följande alternativ finns i det här avsnittet:

•	 Logga in/Logga ut: om du inte auktoriserats i pro-

grammet ska du ange uppgifterna för ditt Dropbox-konto 

för auktorisering. Om du är auktoriserad kan du logga ut 

ur Dropbox.

•	 Synkronisera nu: Filerna i synkroniseringsmappen 

och Pocketbook-katalogen på enheten synkroniseras. In-

nan du synkroniserar filerna ska du kontrollera att enheten 

är ansluten till internet och länkad till rätt Dropbox-konto
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•	AutoSync: Du kan slå På eller Av automatisk syn-

kronisering. Tjänsten aktiveras automatiskt under auktori-

seringen så att Dropbox automatiskt synkroniserar filerna 

när en Wi-Fi-anslutning är aktiv. Du kan stänga av automa-

tisk synkronisering om du vill optimera produktiviteten på 

enheten.

•	 Synkroniseringsmapp: plats för synkroniserade filer. 

Du kan också flytta filer till synkroniseringsmappen om du 

vill synkronisera dem med DropboxPocketbook-katalogen 

på servern. Mappen Dropbox PocketBook på enheten ställs 

in som standard. Du kan välja en annan mapp eller skapa 

en ny i enhetens interna lagringsutrymme eller på det ex-

terna SD-kortet. 

•	 Information om tjänst — detaljerad information 

om tjänsten.

ReadRate  — Följande alternativ finns i det här avsnittet: 

•	Ta bort ReadRate-auktorisering. Efter borttagnin-

gen raderas alla händelsefiler från ReadRate. Läs mer om 

ReadRate i avsnittet  “Social networks & ReadRate”.
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•	 ReadRate Status;

•	 ReadRate tillstånd.

Adobe DRM

Ange dina inloggningsuppgifter (e-postadress) och ditt 

lösenord för auktorisering. När du har auktoriserats, visas 

dina inloggningsuppgifter och alternativet Ta bort Adobe 

DRM-auktorisering. Inga DRM-skyddade dokument är till-

gängliga efter raderingen.  

PocketBook Cloud — Följande alternativ finns i det här 

avsnittet:

•	 Logga in/Logga ut: om du inte auktoriserats i 

programmet ska du ange uppgifterna för ditt PocketBook 

Cloud-konto för auktorisering. Om du är auktoriserad kan 

du logga ut.

•	 Synkronisera nu: Filerna i nedladdningsmappen 

och Pocketbook-katalogen på enheten synkroniseras. In-

nan du synkroniserar filerna ska du kontrollera att enheten 
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är ansluten till internet och länkad till rätt PocketBook 

Cloud-konto

•	 Nedladdningsmapp: plats för synkroniserade filer. 

Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens 

interna lagringsutrymme eller på det externa SD-kortet. 

•	 Information om tjänst — detaljerad information 

om tjänsten.

ANPASSA

Frontlampa — i det här avsnittet kan du ange utökade 

inställningar för frontlampan och SMARTlight.

Frontlampa – använd ON\OFF-knappen när du vill slå på eller 

av frontlampan.

Avancerade inställningar för frontlampa – du kan 

konfigurera egna inställningar och hantera dem. 

•	 Nya inställningar – gör att du kan skapa egna in-

ställningar för automatisk justering av frontlampan.

•	 Default (Standard) – fabriksinställningarna för au-

tomatisk justering av frontlampan. 
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Dina egna inställningar visas i det här avsnittet när du 

skapar dem. 

När en ny inställning konfigureras, visas en graf på 

skärmen där du kan ange frontlampans ljusstyrka och 

färgtemperaturen för SMARTlight. När du vill definiera 

en parameter kan du placera 

markören (ref. 1) vid önskad 

tidpunkt på grafen och 

ange en bekväm ljusstyrka 

och temperatur för varje 

timme genom att flytta 

skjutreglagen under grafen 

(Ref. 2, 3).

Lämna grafparametrarna och bekräfta de nya 

inställningarna om du vill använda den nya konfigurationen 

direkt. 

När du trycker på en konfiguration, visas en snabbmeny 

där du kan hantera anpassade inställningar för frontlampan:

• Aktivera;

• Redigera;

1

2

3
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• Kopiera;

• Byt namn;

• Ta bort.

Avstängningslogo —  bilden visas när enheten är avstängd. 

Du kan ställa in omslaget för den bok som öppnades senast 

genom att ange bokomslag.

OBS! Du kan också ange ett eget foto som logo via appen Galleri. 

Läs mer om det i avsnittet Gallery.

Slutför uppdatering av sida:Välj hur mycket av sidan som 

ska vändas innan skärmen uppdateras helt. Alltid ger bäst 

kvalitet, men förbrukar mest ström. En lägre frekvens kan 

göra att artefakter från föregående sidor visas på skärmen.

Öppna vid start: boken som öppnades senast eller 

huvudmenyn.

Slutför uppdatering av sida:Välj hur mycket av sidan som 

ska vändas innan skärmen uppdateras helt. Alltid ger bäst 
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kvalitet, men förbrukar mest ström. En lägre frekvens kan 

göra att artefakter från föregående sidor visas på skärmen.

Användarprofiler kan konfigureras. För varje profil lagras 

status för enskilda böcker, böcker som öppnades senast, 

bokmärken, noteringar, favoriter och förkonfigurerade 

nätverksanslutningar.

Öppna motsvarande alternativ när du vill lägga till en ny 

profil. Du uppmanas att ange en destination (lokalt minne 

eller SD-kort) och ange namnet via tangentbordet på skärmen. 

Parametrarna ovan lagras sedan för profilen.

Öppna en profil när du vill aktivera den. I profilens 

snabbmeny kan du ändra avatar, namn på eller ta bort 

profilen.

SPRÅK

Språk. Välj språk för enhetens gränssnitt.



Inställningar 86 

Tangentbordslayouter. I det här avsnittet kan du lägga 

till upp till 3 tangentbordslayouter.

Tillgängliga ordlistor. I det här avsnittet kan du avmar-

kera ordlistor som du inte vill ska visas i listan vid 

översättning eller i appen Dictionary. 

DATUM/TID

I det här avsnittet kan du ange datum, klockslag, tidszon 

och tidsformat. Du kan också använda Synkronisera tid 

eller ställa in Automatisk tidssynkronisering om du vill 

använda nätverkets klockslag/datum. 

SPARA BATTERI

Här kan du se batterinivå och ange parametrar som minskar 

batteriförbrukningen:

•	 Batteri, procent

•	Automatiskt skärmlås — ange hur länge enheten 

ska vara inaktiv innan den spärras: av, 5 min, 10 min.
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•	 Stäng av efter — ange hur länge enheten ska 

vara inaktiv innan strömmen stängs av: 10, 20, 30 eller 60 

minuter.

 

UNDERHÅLL

USB-läge — ange hur enheten ska hantera USB-anslut 

ningar som standard: 

Datorlänk, Ladda eller Fråga vid anslutning.

Säkerhetskopiering och återställning

•	Återställ konfiguration – välj den konfigurationsfil 

som ska återställas från listan.

•	 Säkerhetskopiera konfiguration till SD – åtgärden 

skapar en säkerhetskopieringsmapp på ett externt microSD-

kort och sparar systeminställningarna där. Du uppmanas 

att ange filnamnet via tangentbordet på skärmen.

Sekretess

•	 Skydda konfiguration med lösenord — i det här avs-

nittet kan du skydda inställningarna med ett lösenord. Välj 
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Ställ in lösenord och skriv lösenordet med tangentbordet på 

skärmen. Varje gång du försöker öppna avsnittet Inställnin-

gar kommer du nu att uppmanas att ange lösenordet. Du 

kan ta bort eller ändra lösenordet genom att välja mots-

varande alternativ. Du uppmanas att ange lösenordet en 

gång till för att gå vidare.

•	 Diagnostik och användning — programvaran 

skickar data till PocketBook om vissa åtgärder som an-

vändaren utför på enheten för att förbättra enheten och 

tjänsterna. Serienumret och annan information som kan 

identifiera användaren sparas inte. Du kan inaktivera al-

ternativet för statistikinsamling i avsnittet Diagnostik och 

användning.

Formatera internminne – den här åtgärden raderar alla 

data utom systemfilerna.

VAR! försiktig! Om du vill radera alla data på enheten ska du bara 

använda den här funktionen. Försök inte formatera enhetens in-

ternminne via en dator. 
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Formatera SD-kort – den här åtgärden raderar alla data 

från det externa microSD-kortet.

Fabriksåterställning – enheten återställs till fabriksinställ-

ningarna och användarinställningarna raderas. Övriga data 

(till exempel böcker och foton) tas inte bort.

Demoläge – aktiverar demoläget på enheten. När du vill ak-

tivera demonstrationsläget ska du markera På i alternativet 

Demoläge.

PROGRAMVARA

Version av fast programvara – den aktuella versionen av 

enhetens fasta programvara visas.   

Programuppdatering – enheten söker efter uppdateringar 

i följande ordning: microSD-kort (om monterat), internt la-

gringsutrymme och internet.  

Uppdatera automatiskt – aktiverar/inaktiverar automatiska 

sökningar efter uppdateringar.
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Appar från tredje part— licensuppgifter och information 

om appar från andra leverantörer som används på enheten. 

 

OM ENHET

Följande information om enheten visas:

Enhetsmodell (modell, serienummer, maskinvaruplattform, 

Wi-Fi-MAC-adress).

Minne (operativt minne, totalt och tillgängligt utrymme på 

internt minne och microSD-kort), 

Licens – licensuppgifter och information om appar som an-

vänds på enheten.



Uppdatera fast programvara

VARNING! Att uppdatera fast programvara är en känslig åtgärd 

som gör att enhetens hanteringsprogram ändras. Om uppdater-

ingen inte slutförs på rätt sätt kan styrprogrammet skadas vilket 

måste åtgärdas på en serviceverkstad. Utför uppgraderingen i en-

lighet med instruktionerna nedan.

Enhetens fasta programvara kan uppdateras på två sätt.

Automatisk uppdatering 

När du vill starta en automatisk programuppdatering ska du 

välja Inställningar > Programvara > Programuppdatering.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar på källorna 

i följande ordning:

•	MicroSD-kort (om installerat)

•	 Internminne

•	 Internet.

Om en standardinternetuppkoppling inte 

har angetts kommer enheten att be dig 
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ansluta till ett av de tillgängliga trådlösa nätverken.  

Du kan också aktivera automatiska kontroller efter up-

pdateringar (Inställningar > Programvara > Uppdat-

era automatiskt). I sådana fall använder enheten bara 

Wi-Fi-anslutningen.

Manuell uppdatering

1. Gå till webbplatsen www.pocketbook-int.com. 

Välj land.

2. Klicka på knappen Support på huvudmenyn. Välj 

enhetens modell.

3. Ladda ned enhetens fasta programvara till datorn.

4. Packa upp arkivfilen SWUPDATE.BIN och kopiera 

den till rotmappen på enhetens interna minne.

5. Stäng av enheten genom att trycka på knappen 

På/Av.

6. Håll de båda knapparna Bakåt och Framåt intryckta. 

7. Slå på enheten genom att trycka på knappen På/

Av. Håll de båda knapparna Bakåt och Framåt nedtryckta 

tills meddelandet Uppdatera fast programvara… visas på 

skärmen.
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8. Följ instruktionerna med bilder på skärmen: anslut 

USB-kabeln till enheten och tryck på menyknappen

OBS: Du kan kontrollera versionen av fast programvara i Huvud-

meny > Inställningar > Program > Version av fast programvara

Felsökning
Felmeddelande Orsak Åtgärd

Ingen up-
pgraderingsbild 
hittades

Filen SWUPDATE.BIN finns 
inte på microSD-kortet. 
Kontrollera att filen finns i 
rotmappen på kortet.

Ta bort några filer från enheten 
och kopiera filen SWUPDATE.BIN 
till enheten ytterligare en gång. 
Upprepa hämtningen från www.
pocketbook-int.com.

Uppgrader-
ingsbilden är 
skadad eller 
bilden är tom

Antingen är SWUPDATE.
BIN-filen skadad eller så 
finns inget ledigt utrymme 
på microSD-kortet.

Ta bort några filer från enheten 
och kopiera filen SWUPDATE.BIN 
till enheten ytterligare en gång. 
Upprepa hämtningen från www.
pocketbook-int.com.

Filläsningsfel Fel på MicroSD-kort
Prova att använda ett annat 
MicroSD-kort

Fel. En annan 
version av fast 
programvara är 
installerad på 
enheten

En fil med fast program-
vara för en äldre version 
lagras i enhetens interna 
minne.

Ta bort den äldre filen för fast 
programvara från rotmappen i 
enhetens internminne

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


Felsökning

Fel Möjlig orsak Lösning
Enheten startar inte, 
alterntivt startar den, fast 
enbart logon laddas

Låg batterinivå Ladda batteriet

Det går inte att öppna en 
viss bok – meddelandet 
Boken är förmodligen 
skadad eller skyddad visas 
eller så händer ingenting

Boken är skadad

Om boken laddades ned från en 
butik på internet kan du prova att 
läsa in den igen. Om filen öppnas 
på datorn, men inte på enheten, 
kan du spara boken i ett annat 
format (TXT, DOC, PDF).

En HTML-bok öppnas, 
men visas felaktigt.

Det finns till exempel 
tomma sidor eller en del 
av texten saknas.

HTML-filer innehåller 
element som inte är 
text (bildrutor, JAVA-
skript, flash-element)

Spara sidan i TXT-format

Boken öppnas, men olika 
symboler, frågetecken och 
liknande visas i stället för 
bokstäver

Felaktig kodning
Byt till läsläget, välj Inställningar 
och ändra kodningen 

Enheten svarar inte när du 
trycker på en knapp

Ibland kan enheten 
hänga sig (t.ex. 
om du laddar ned 
böcker som är ska-
dade eller för stora)

Stäng programmet som hängt sig 

genom att trycka samtidigt på /
-knapparna i 1–2 sekunder. 

Enheter visas inte i Utfor-
skaren efter anslutning 
till dator

Enheten är i 
batteriladdningsläge

Kontrollera USB-läget i alternativet 
Inställningar på huvudmenyn. Välj 
Anslutning till dator eller Fråga 
vid anslutning

Signal saknas i 
anslutningskabeln

Kontrollera USB-kabelns skick 
och att den är ordentligt ansluten 
till uttaget. Försök ansluta USB-
kabeln till en annan port
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Fel Möjlig orsak Lösning

Det går inte att spara bok-
märken, inställningar och 
aktuell position i en fil

Filsystemet är skadat

Anslut enheten till en dator och 
kontrollera diskarna. Öppna Den 
här datorn, högerklicka på den 
markerade enheten och välj Egen-
skaper > Tjänst > Kontrollera disk

Det interna minnet 
är fullt

Ta bort böcker, bilder och/eller 
musikfiler som du inte behöver

Batteriet laddas ur för 
snabbt

Automatisk avstäng-
ning är inaktiverat

Inställningar > Datum/tid på 
huvudmenyn. Välj tid för automa-
tisk avstängning i alternativet 
Automatisk avstängning efter…



Kundtjänst

Använd kontaktuppgifterna nedan för att få detaljerad in-

formation om servicecenter i ditt land:

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
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help@pocketbook-int.com
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Efterlevnad av internationella standarder

Produktnamn:  PocketBook InkPad 3

Modellnummer:  PB740

Firmware: 5.20

Den enhet som testas ska anslutas via USB-porten från en god-

känd strömkälla hos en stationär eller bärbar dator. 

Den enhet som testas ska förses med ström via en adapter från en 

godkänd strömkälla. Utgångsspänning: DC 5V, 1A. Den här utrust-

ningen är märkt med symbolen  och kan användas i hela EU-

gemenskapen. Detta anger efterlevnad av R&TTE-direktivet 

1999/5/EC. Frankrike – 2,4 GHz i Frankrikes storstad.

I Frankrikes storstad kan trådlösa LAN-frekvenser användas för of-

fentligt eller privat bruk på följande villkor:

•	 Inomhusanvändning: maximal effekt (EIRP*) på 100 mW 

för hela frekvensbandet 2400-2483,5 MHz.

•	 Utomhusanvändning: maximal effekt (EIRP*) på 100 mW 

för bandet 2400-2454 MHz och maximal effekt (EIRP*) på 10 mW 

för bandet 2454-2483 MHz.
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OBS: Ändringar på enheten som inte har godkänts kan göra att elektromagnet-

iska kompatibilitetsstandarder och trådlösa standarder inte uppfylls, vilket kan 

leda till att produkten inte får användas. Den här produkten uppfyller de elek-

tromagnetiska kompatibilitetsstandarderna när den används med godkänd krin-

gutrustning och när skärmade kablar används mellan systemets komponenter. 

Det är viktigt att du använder godkänd kringutrustning och skärmade kablar 

mellan systemkomponenterna för att minska risken för störningar på radioap-

parater, tv-apparater och andra elektroniska enheter.

Certifieringsinformation (SAR)

Enheten uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor. En-

heten är en radiosändare och radiomottagare. Den är konstruerad 

för att inte överskrida gränserna för exponering för radiovågor 

som rekommenderas i de internationella riktlinjerna. Dessa rik-

tlinjer har utvecklats av den oberoende vetenskapsorganisationen 

ICNIRP och innehåller säkerhetsmarginaler som är framtagna för 

att skydda alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för exponering för enheterna använder en måttenhet 

som kallas för SAR (specifik absorptionsnivå). SAR-gränsen som 
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anges i ICNIRP-riktlinjerna är 2,0 watt/kilo (W/kg) fördelat över 10 

gram vävnad. SAR-testerna utförs i vanliga driftlägen där enheten 

sänder på den högsta certifierade effektnivån på alla frekvens-

band som testas. Den verkliga SAR-nivån för en enhet i drift kan 

ligga under det maximala värdet eftersom enheten är konstruerad 

för att bara använda den effekt som krävs för att nå nätverket.

Den här utrustningen uppfyller det Europeiska rådets rekommen-

dationer den 12 juli 1999 angående exponeringsgränser för elek-

tromagnetiska fält för allmänheten [1999/519/EC].

Pocketbook International SA 

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Tillverkade i Kina.
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