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Biztonsági utasítások
Mielőtt megkezdené a munkát az eszközzel, legyen szíves olvassa el 
ezt a részt figyelmesen!  Ezen utasítások betartása elősegíti a biz-
tonságos használatot, és a termék hosszabb távú üzemelését.

Tárolási, Szállítási és Használati utasítások 
Az eszköz megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a 0 és +40°C – 
os hőmérséklet, tehát ne tegye ki a terméket ezen határértékeket 
meghaladó, magas, vagy alacsony hőmérsékletnek! 

Soha ne hagyja a kábeleket közvetlenül hőforrások mellett. A felme-
legedett kábelek, vagy szigeteléseik megsérülhetnek, deformálód-
hatnak, mely tűzhöz és áramütéshez vezethet. 

Próbálja kiküszöbölni a következő behatásokat:
• közvetlen napfény
• nyílt láng, ill. füst  (cigaretta, öngyújtó, nyílt láng stb.)
• Folyadékok ill. párának való kitétel  (ne használja az eszközt eső-

ben, az utcán magasabb páratartalom mellett, természetes, ill. mes-
terséges vizek mellett stb.)

• Folyadékok és nedvesség bejutása
• erős elektromágneses mező, elektrosztatikus töltések és mester-

séges UV elektromágneses sugárzás
• túlzott mechanikai nyomás a készülék képernyőjén, csatlakozóin, 

billentyűin.

Ne hagyja az eszközt hosszú ideig rosszul szellőző környezetben,például  
autóban, vagy zárt szoros csomagolásban/dobozban. 

Ne dobja el és ne is próbálja meghajlítani a készüléket!  Védje meg 
a képernyőt az olyan tárgyaktól, melyek megkarcolhatják, károsít-
hatják! A képernyő megfelelő védelmének biztosításáért ajánljuk az 
Eszközt óvó és/vagy kemény borításban tárolni.

Tartsuk távol gyermekektől.
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A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy 
hangerőn huzamosabb ideig.

Karbantartás
Ne szedjük szét, ill. ne alakítsuk át a könyv olvasót.

Ne használjuk az eszközt rongálódott akkumulátorral vagy töltővel 
(törött borítás, rossz érintkezés, sérült kábel) vagy SD kártyával. Ha a 
töltő megsérült (törött borítás, elektrolit szivárgás, kinézetbeli mó-
dosulás stb.) azt hivatásos személynek kell kicserélnie. Az otthon 
gyártott vagy módosított akkumulátorok használata robbanást és/
vagy az eszköz sérülését okozhatják. 

Ne használjunk természetes vagy mesterséges oldószert ( pl. benzoil) 
a képernyő/ borítás tisztításához! Használjunk puha szövetet az esz-
köz felületének tisztításához! Alkalmazzunk egy pár csepp desztillált 
vizet a kosztól való megtisztításhoz!

Öt  hibás pixel a képernyőn még elfogadható, és nem eredményezi a 
képernyő igazolható meghibásodását.

Amikor lejárt a termék szavatossága, lépjen kapcsolatba a legköze-
lebbi hivatalos szervizzel átvizsgálásért, hogy kiderüljön, a termék 
használható-e továbbra is biztonságosan.

Részletes, az Ön tartózkodási helyén elhelyezkedő szervizközpon-
tokkal kapcsolatos információért látogasson el a PocketBook Inter-
national  hivatalos weboldalára: http://www.pocketbook-int.com/
support/.

RF Biztonság
Az eszköz fogad és átformál rádiófrekvenciákat és hatással lehet rá-
diókommunikációs, és egyéb elektronikus eszközökre. Ha személyre 
szabott orvosi műszert használ, (pl. pacemaker, hallókészülék) legyen 
szíves lépjen kapcsolatba orvosával vagy a gyártóval, hogy kiderítse, 
hogy az Ön által használt orvosi műszer védett-e a külső RF jelekkel 

http://www.pocketbook-int.com/support/
http://www.pocketbook-int.com/support/
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szemben. Ne használja a vezeték nélküli kommunikációt tiltott he-
lyen (pl. repülőgép fedélzetén és kórházakban) – hiszen hatással le-
het a repülőgép műszereire, ill. orvosi berendezésekre!

Felhasználás
Helytelen kidobása az Eszköznek visszaható következményekkel jár-
hat a környezetre és a közegészségügyre nézve. Ezek megelőzése 
érdekében kövesse a hulladék elhelyezési előírásokat.   Ezen anya-
gok újrahasznosítása segít megóvni a természetes erőforrásokat.  Az 
újrahasznosítással kapcsolatos további információkért lépjen kap-
csolatba a helyi hatóságokkal, az Ön otthoni hulladékbegyűjtő cé-
gével, az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta, vagy a hivatalos szerviz 
központtal. 

Az elektrikus és elektronikus összetevők kidobása  (az előírások al-
kalmazandóak az EU országokban illetve más, európai országokban, 
ahol létezik elkülönült hulladékgazdálkodási rendszer). Más orszá-
gokban a helyi előírások az irányadók az akkumulátorok eldobását 
illetően. 

Ne égesse el az akkumulátort, hogy elkerülje a robbanásveszélyt!
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Megjelenés

 1. Kamera
 2. LED jelzőfény 
 3. MicroUSB port
 4. Fejhallgató bemenet
 5. Mikrofon bemenet
 6. HDMI csatlakozó
 7. MicroSD csatlakozó
 8. Hangszóró
 9. Ki-bekapcsoló gomb
 10. Hang fel
 11. Hang le
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Technikai Részletek 
Kijelző 7” érintőképernyő 1280×800

Processzor 1,5 GHz

RAM 1 Мb

Belső memória 8 Gb *

Platform Android™ 4.1

Bemeneti/Kimeneti 
csatlakozók

1×micro USB, 3,5 mm audió bemenet, 
mini HDMI

Kártyaolvasó micro SD 2 TB-ig

Kommunikáció Wi-Fi (b/g/n)

Kamera 0,3 Megapixel

Hang 2х0,5 W hangszóró, mikrofon 

Gyorsulásmérő Igen 

Akkumulátor Li-Polymer, 4000 mAh, 3,7 V, 6 órás videó 
lejátszásig  **

Méretek 194×121×9,9 mm

Tömeg 300 g

Szöveg formátumok epub, fb2, txt, doc, rtf, html, chm, tcr, pdf, 
pml

Képformátumok JPEG, PNG, BMP, GIF

Videó formátumok

MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, 
MPG, WMV, divX, Xvid, mpeg-4 SP, mpeg-4, 
ASP, VC1, H264, H263, wmv 9, MPEG-1, 
MPEG-2

*A valós elérhető belső memória mérete eltérhet a készüléke szoftverkonfi-
gurációjától függően. 
** Akkumulátor élettartam és a fent említett értékek eltérhetnek a haszná-
lati módtól, csatlakozástól és beállításoktól függően.
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Hogyan kezdjen hozzá...
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Amikor kibontja a csomagolást, készüléke még nincs teljesen feltölt-
ve, ezért körülbelül 8-10 órát kell töltenie használat előtt. Erősen 
ajánlott az eszközt az első feltöltés alkalmával kikapcsolt állapotban 
tartani, máskülönben több áramot fogyaszthat, mint kizárólag töl-
tésnél, főképpen ha PC-ről tölti fel. 

Az akkumulátor feltöltéséhez kövesse a következő lépéseket: 
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz kikapcsolt állapotban van. 

Ha még sincs, nyomja meg a Ki/Bekapcsoló gombot egy pár másod-
percig, és válassza ki az Eszköz Kikapcsolását a megjelenő menüből. 
Az eszköz így kikapcsol.
2. Csatlakoztassa készülékét egy számítógéphez vagy áramforráshoz 

a mellékelt microUSB kábel segítségével.
• Csatlakoztassa az USB kábelt az eszközéhez:

FIGYELEM! A nem megfelelő csatlakoztatása az USB kábelnek súlyosan káro-
síthatja az eszközt. A termék garanciája nem terjed ki a nem megfelelő csatla-
koztatás következtében fellépő károkra.

• Míg az USB kábel csatlakoztatva van, az Eszközt ajánlatos PC vagy 
töltő mellett elhelyezni.

MEGJEGYZENDŐ:  Ajánlatos a terméket a töltő készülékkel feltölteni. Hogyha 
PC-ről tölti fel az eszközt, szerencsésebb azt kikapcsolt állapotban tartani, így 
csökkentve az energiafogyasztást.

USB kábel

HDMI kábel
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A KÉSZÜLÉK ÉRINTŐKÉPERNYŐJÉNEK FELOLDÁSA

Érintse meg és húzza ki a lakatot a körből egy ikonig az érintőképernyő 
zárának feloldásához.

ASZTAL

Keresés Google-ben, 
vagy Yandex-el

Vissza – visszatérés az 
előző képernyőre
Visszatérés az Asztalra Előzőleg megnyitott 

alkalmazások

Egy programcsoport/
widget megnyitása

Alkalmazások

Alkalmazás/szekció 
menü

Értesítő képernyő
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A KIJELZŐ LEHETŐSÉGEI 

A képernyő elrendeződése automatikusan megváltozik amikor az esz-
közt függőleges irányból vízszintes felé mozgatja, illetve fordítva. Az 
automatikus képernyőforgatásnak az engedélyezéséhez/letiltásához 
menjen a Beállítások> Eszköz> Kijelző menüpontra.
Tájkép nézet

Portré nézet
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A KÜLÖNBÖZŐ UJJMOZDULATOK HATÁSAI

Érintés
Rövid, puha érintése egy elemnek (pl. fájl, alkalmazás, mappa 
vagy menüpont) annak megnyitását eredményezi.

Lenyomva tartás
Ez a mozdulat előhívja a kiegészítő menüt az elem elérhető 
opcióival. Az Asztalon végrehajtva ez a mozdulat egy elem 
áthelyezésére szoilgál. 

Görgetés 
A görgetés az ujj függőleges vagy vízszintes irányú 
mozgatását jelenti a kijelzőn.  

Húzás
Egy elem áthelyezéséhez tartsa lenyomva az ujját, és helyez-
ze azt a kívánt pozícióba. Ezután engedje el. 

Pöccintés 
A pöccintés a görgetéshez hasonlít, de ehhez gyorsabban kell moz-
gatni az ujjat.  Felsorolások közötti böngészéshez használatos pl. 

Megcsípés 
Egyes alkalmazásoknál (pl. térképek) a kép nagyításához, ill. 
kicsinyítéséhez „megcsípheti” két ujjával a kijelzőt. 

BŐVÍTETT ASZTAL

Az Asztal 5 képernyőből áll. A főképernyőre váltáshoz mozgassa ujját 
keresztül a kijelzőn, vagy érintse meg a képernyő jobb vagy bal sar-
kában elhelyezkedő ikont. 

Asztal – (elsődleges nézet) 
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A KÉPERNYŐ BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

Hogy feltűnjön a képernyő billentyűzete, érintsen meg bármely szö-
vegdobozt. Ide írja be a kívánt szöveget a képernyőn látható billen-
tyűk érintésével.

1. Nagy- és kisbetűk közötti váltás;
2. Szimbólumokra váltás;
3. Szöveg beírására szolgáló mező;
4. Backspace – előző karakter törlése;
5. Szöveg bevitele;
6. Folyamatos nyomva tartás megváltoztatja a bevitel nyelvét;
7. Ugrás a következő mezőbe.

1
2

3

4
5

6
7

MENÜK

A legtöbb alkalmazásnak két fajta menüje van: alkalmazás/ szekció 
menü és kiegészítő menü. Alkalmazás/ szekció menü a Menü  gomb 
megnyomásával érhető el. A kiegészítő menü előhívásához folyama-
tos érintése szükséges a képernyőnek vagy az elemnek, az alkalma-
zástól függően.

MEGJEGYZENDŐ Az alkalmazás/szekció menü nem minden alkalmazásban 
elérhető. Ilyen esetben semleges hatással bír a Menü gomb megnyomása.
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WI-FI BEÁLLÍTÁSOK 

Ha átugrotta volna a Wi-Fi konfigurációt az első telepítésnél, később 
is beállíthatja. 
1. Menjen a  Beállítások > Drótnélküli és hálózati.  Nézze meg a Wi-Fi 

checkbox-ot
2. Az elérhető kapcsolatok listája meg fog jelenni.
3. Az eszköz automatikusan felismeri az adott biztonságtípust, és ha 

nincs más szükséges adat (pl. megosztott jelszavú kapcsolat esetén) 
a kapcsolat létrejön. 
4. Máskülönben, ha szükséges Önnek kell megadnia a jelszót, és el-

végezni más biztonsági beállításokat (ha szükséges) manuálisan. 

Ezen kézikönyvnek a Wi-Fi Kapcsolat fejezetben olvashat a haladó 
hálózati beállításokról.
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SZOFTVER
ADATTÁROLÁS 

Használja a File Manager-t az eszköz belső tárhelyén lévő és a külső 
microSD kártyán tárolt fájljainak kezeléséhez. Hogy megnyissa a File 
Managert, válassza ki az ikonját az alkalmazáslistából, és nyomja meg. 

1. Gyökérkönyvtár  – visszatérés a fájl hierarchia legmagasabb 
szintjére;
2.  A mappa elérési útvonala; 
3.  Keresés  - megnyitja a kereső szövegdobozt;
4.  Új mappa létrehozása;
5.  File Manager beállítások;
6.  Több fájl/ mappa együttes kiválasztása.

Kiegészítő Menü: egy elemre gyakorolt folyamatos nyomva tartással 
tűnik elő, elősegíti a fájlok mozgatását, másolását vagy törlését.

1

3 4 5 62
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ALKALMAZÁSOK INDÍTÁSA

Az alkalmazás elindítható egy rövid nyomással az Asztalról vagy az 
elérhető alkalmazások listájáról. Készíthet egy rövidebb elérési útvo-
nalat egy alkalmazásnak bármely asztal képernyőn. Menjen a kívánt 
Asztalra, és nyissa meg az alkalmazáslistát.

Érintse meg és tartsa lenyomva a kívánt alkalmazás ikonját az asztal 
megjelenéséig. Miután elengedte, az ikon az asztalon marad. Az al-
kalmazás elindításához érintse meg az ikonját.

Az alkalmazások és widget-ek listájának 
megnyitására szolgáló gomb

Egy rövidített elérési út elhelyezéséhez az Asztalon nyomja 
meg és tartsa lenyomva az ikont, melyet kiválasztott a listáról

Alkalmazások 
rövidített elérési útja Widget-ek

Alkalmazások panel
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MAPPÁK LÉTREHOZÁSA AZ ASZTALON

Az asztalon elhelyezkedő ikonok mappákba rendezhetőek.  Mappa 
létrehozásához érintse meg és tartsa lenyomva az ikont, és húzza 
ahhoz az ikonhoz, amelyikbe szeretné behelyezni, és engedje el. 

Más programok ikonjait is hozzáadhat-
ja ehhez a mappához hasonlóképpen.  
Egy mappa átnevezéséhez érintse meg 
a nevét, és írjon be egy új nevet a meg-
jelenő billentyűzet segítségével

Hogy egy, a mappában lévő alkalma-
zást megnyisson, érintse meg a mappa 
ikonját, és válassza ki a kívánt alkal-
mazást a megjelenő listából.

Egy lista a mappában 
lévő alkalmazásokról
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ALKALMAZÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA

Az ikon vagy widget folytonos érintésére az alkalmazás eltávolítása jel 
 aktiválódik. Egy elem Asztalról, vagy mappából való eltávolításá-

hoz húzza és dobja el ennél a jelnél és akkor eressze el, amikor piros 
színű lett.

MEGNYITOTT ALKALMAZÁSOK LISTÁJA

A megnyitott alkalmazások a megnyitott alkalmazások listáján jelen-
nek meg (gomb a lista megjelenítésére a képernyő bal alsó sarkában 
található. 

Bezárhatja az alkalmazást:
1.  Jelenítse meg a megnyitott alkalmazások listáját;
2.  Tartsa lenyomva az alkalmazást, melyet szeretne bezárni;
3.  Amikor a párbeszédablak megjelenik, nyomja meg az Eltávolítás 

a listáról gombot.

Rendszer által automatikusan induló programok leállíthatók a Beállítá-
sok > Programok > Éppen fut > Leállítás  menüben (részletesebb informá-
cióért lásd. az Programinformációk fejezetét ennek a kézikönyvnek).

Alkalmazás eltávolítása jel
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TELEPÍTETT ALKALMAZÁSOK 

Böngésző Támogatja a kényelmes weboldal böngészési 
funkciókat

Számológép Egyszerű Android-os számológép

Naptár Google szinkronizálással rendelkező 
kalendárium 

Kamera Szabvány Android-os (fotó/videó) kamera 
alkalmazás

Óra Óra ébresztővel és képernyő-mentő funkcióval

Emberek Kapcsolatlista

Letöltések Letöltési eszköz zenéhez, dokumentumokhoz, 
videókhoz, és más fájlokhoz

E-mail E-mail kliens POP3, IMAP, Exchange 
támogatással

File Manager Egyszerű Fájl menedzser 

Galléria       
Képgalléria JPEG, PNG, BMP, GIF, videó for-
mátumok és Google Picasa  szinkronizálás 
támogatásával 

1) A futó alkalmazások megjelenítésére szolgáló gomb
2) Tartsd lenyomva a listán található alkalmazást
3) Nyomd meg: Eltávolítás a listáról
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Kingsoft Office 
Multilang

Tekintsen meg és szerkesszen népszerű irodai 
fájl formátumokat

MX Player Videó lejátszó extra funkciókkal

Keresés             Keresés Google-ben, Interneten, vagy adott tar-
talmon belül 

Beállítások                   Állítsa be opcióit 

Zene                Zenelejátszó, MP3, WMA, AAC támogatással

Napló                 Szervezze meg tanulási beosztását és 
házifeladatait

Book Store Könyvesbolt alkalmazás

AndroidPit Alkalmazás bolt

PocketBook E-olvasó, EPUB (DRM), PDF(DRM), FB2, TXT, 
HTML,RTF, CHM, DJVU támogatással 

KidRead Launcher gyerekeknek

CoolReader Legjobb Androidos nyílt forrású e-olvasó

IM+ A legnépszerűbb IM kliens sokféle protokol 
támogatással

LearnEnglish Népszerű Angol nyelvoktató program a British 
Council-tól

SPB TV Népszerű TV adások vételére
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PBI CSOMAG TÁMOGATÁS 

Néha néhány program terjesztése együttesen van megoldva egy 
pbi csomagban. Az ilyen programok telepítéséhez nyissa meg a 
csomgagot, és jelölje ki a kívánt programokat.

Előre telepített pbi csomag a mnt/sdcard/PB System.pbi mappában 
található. A manuális telepítéshez menjen a File Manager-be és indít-
sa el a PB System.pbi fájlt. 

Néha a telepítési varázsló automatikusan felajánlja a pbi csomag 
telepítésének a lehetőségét:

• az eszköz formattálása után (a felhasználói konfigurációk törlése 
nélkül);

• firmware telepítése után.

A varázsló megnyitása után tegye a következőt: 
1. Jelölje be az alkalmazásokat, melyeket telepíteni kíván, amelyeket 

nem, hagyja üresen.
2. Nyomja meg az Telepítés gombot.
3. Kicsomagolás és a kiválasztott alkalmazások telepítése után 

nyomja meg a Befejezés gombot.
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ZENEHALLGATÁS 

Zenei könyvtár
A zenei könyvtárban láthatja az összes zeneszámot, ami az eszközön 
található. 

Új lejátszási listák készítéséhez hozza fel a zene kiegészítő menüjét, 
válassza ki a Hozzáadás a lejátszási listához gombot, és válassza ki az 
Új gombot.

A hangerőszabályzót a Hangerő plusz/mínusz gombok irányítják az 
oldalsó panelon.

Zenei Könyvtár Keverő mód Újrajátszás (egy számot, összeset, vagy kikapcsol)

Albumok Zeneszámok Lejátszási listák Most a lejátszóban
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GALÉRIA 

A Galéria egy alkalmazás képek és videók rendszerezéséhez. Egy kép 
teljes képernyőn való megjelenítéséhez csak érintse meg. Hogy bön-
gészni tudjon a gyűjteményben, használja a görgető kézmozdulatot.  

Zoom-oláshoz használja a „Csípő” ujjmozdulatokat.

A Galéria menüjéből tud törölni, kivágni, beállítani háttérképként, 
vagy profilképként, ill. elforgatni egy képet. 

Az alkalmazás szinte az összes videó formátumot támogatja. Meg-
nézheti a fájl információt az alkalmazás menüben . 

MX LEJÁTSZÓ

Alább látható az irányítópanel elrendezése:

Képernyő zárása Előző KövetkezőLejátszás/
Pause

Zoom mód
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KAMERA

Fényképező és Videó Módok 

BÖNGÉSZŐ

Az Alkalmazás menü használatával a következőket végezheti el:
• Leállítás/Frissítés;
• Új fül;
• Új „incognito” fül
• Oldal megosztása;
• Keresés az oldalon;
• Beállítás kezdőoldalként;
• Elmentés kapcsolat nélküli olvasáshoz;
• Oldal információ;
• Beállítások.

Új fül 

Könyvjelzőkhöz adás

Alkalmazás menü 

Keresés 

Könyvjelzők megtekintése, előzmények, mentett oldalak 

Oldal frissítése
Következő oldal 

Következő oldal 

Fül bezárása 

Utoljára készített fotó vagy 
videó. Érintse meg a Galéria 
megnyitásához 

Zoom-olás. Vigye fel a csúszkát 
zoom-oláshoz
Készítsen fotót (fotó mód) vagy 
indítsa /állítsa mega videó rög-
zítést (videó mód)

Kamera beállítások 

Fotó mód
Videó mód

Geotags,fénykép 
méret

Fehéregyen-
súly

Lassítás
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E-MAIL

A fiók beállítása 
1. Először azt ajánlja a gép, hogy írd be a képernyő billentyűzeten a 

fiókod adatait: e-mail cím és jelszó.
2. Ha az alkalmazás képtelen automatikusan észlelni bejövő és 

kimenő szerver beállításokat, ezeket manuálisan kell beállítani( az 
e-mail szolgáltató adja meg). 
3. Következő lépésben meg kell adni a fiók nevét, mivel az eszközön 

lesz elmentve. (pl. Személyes Levelezés vagy Irodai Levelezés) és a ne-
vét, ugyanis ez lesz feltüntetve a Feladó mezőben a megszerkesztett 
üzeneteknél.  
4. Fiók hozzáadásához válassza a megfelelő elemet az alkalmazás 

menüben

Fiókok listája, kombinált bejövő levelek mappa, csillagozott üzene-
tek, és levélszemét a Fiókok részben lesz látható.

Beérkezett üzenetek
A kiegészítő menüt használva a következőket teheti a levelekkel: 
Megnyitás, Törlés, Továbbítás, Válasz, Jelölés olvasottként.
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Beállítások 
Ebben a fejezetben megtanuljuk, hogy hogyan állítsuk be készülé-
künket a legkényelmesebb használatra, és hogyan válhat igazán a 
sajátunkká. A Beállításokat különböző módokon megnyithatja:

• Nyomja meg a Menü  gombot a képernyő alján;
• Nyissa meg az összes elérhető alkalmazást (az alkalmazás pane-

lon lévő gomb) és válassza ki a Rendszerbeállítások ikont;
• Nyomja meg a Beállítások gombot a készülék képernyőjén.

Alkalmazáslistát és widget-
eket megjelenítő gomb

Beállítások ikon Nyomja meg a Rendszer-
beállítások gombot 

Beállítások menü
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Görgesd a beállítások listáját felfelé az összes beállítási lehetőség 
megtekintéséhez.

NYELV ÉS BEMENETEK 

Hogy megváltoztassuk a nyelvet, menjünk a Nyelv és Bemenetek > 
Nyelv szekcióba, és válasszuk ki amelyikre szükségünk van. 

A személyi szótár szekció eltárol és automatikusan aztán kiegészít 
hozzáadott szavakat.

Almenü megnyitása 
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Az Android billentyűzet szekcióban ki- és bekapcsolhatja a 
következőket: 

• Automatikus nagybetűs írás;
• Hang billentyűérintésre;
• Beállítások kulcs mutatása a billentyűzeten vagy nem;
• Autó-javítás – szóköz, elírás és ékezethibák javítása;
• Javítási javaslat mutatása;
• Haladó beállítások.
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HANGBEÁLLÍTÁSOK 

A multimédia hangereje a hangerőszabályzó gombokkal 
szabályozható.

A Beállítások > Eszköz > Hang szekció alatt beállíthatja a multimédia 
és az ébresztőóra hangerejét külön, és a gombnyomáskor, képernyő 
érintéskor, képernyő lezárásnál hallható hangokat is szabályozhatja.
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KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSOK

A Beállítások> Eszköz> Kijelző szekció alatt beállíthatja a következő 
paramétereket:

• Fényerő;
• Háttérkép;
• Képernyő automatikus elforgatása;
• Sleep üzemmód — energiatakarékos üzemmódba kapcsolás 

időpontja;
• Betűméret;

HDMI Képernyő Alkalmazás
A Beállítások> Eszköz> HDMI szekció alatt konfigurálhatja az interfészt 
tömörítetlen videó adat átvitelére ill. tömörített  vagy tömörítetlen 
digitális audió adat átvitelére egy HDMI- képes eszközről: 

• 720x 480p – 1920x1080p támogatása 50-60Hz-el
• Képernyő zoom.



BEÁLLÍTÁSOK 

31

TÁRHELY

A tárhely szekció információt jelenít meg az eszköz tárhelyéről (bel-
ső és külső SD-kártya memória): Teljes, foglalt, ill. szabad terület. 
Szintén itt tudja megtisztítani a belső és külső adattárolót.

ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA A TABLETHEZ 

Az USB eszközök támogatottak az USB porton keresztül, pl. billentyű-
zet, egér, játék kontroller, digitális fényképezőgép, vagy adathordozó. 

Ha azt akarja, hogy a külső eszközöket automatikusan felismerje a 
rendszer, jelölje be a Média keresése az SD- kártyán engedélyezve gom-
bot a Beállítások >Tárhely menüpontban (ahogy a fenti kép ábrázolja).

KÜLSŐ ADATHORDOZÓK ÉS ESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Mielőtt leválasztanánk a külső adathordozót vagy a külső USB esz-
közt nyomjuk meg a Beállítások > Tárhely > Megosztott tárhely eltávo-
lítása gombot.

Belső tárhely SD-kártya kivétele 
előtt nyomja meg
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HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS BIZTONSÁG 

Ezen Beállítások között beállíthatja:
• koordináták általi helymeghatározás
• a képernyő lezárásának és a lezárás feloldásának különböző 

módjai;
• tulajdonosi információ;
• titkosítás;
• adminisztrátorok és jelszavak;
• Fiókok adatainak tárolása.

DÁTUM ÉS IDŐ 

Ebben a részben beállíthatja a dátumot, időt, időzóná, dátum és idő-
kijelzőt (12 vagy 24H) vagy Automatikusra állíthatja az idő és dátum-
beállítást, vezeték nélküli hálózati adatot használva.

Idő és dátum beállítás Automatikus idő szinkronizálás engedélyezése 

A dátum beviteléhez 
érintse meg a számokat 
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TABLET GYÁRI BEÁLLÍTÁSAINAK VISSZAÁLLÍTÁSA 

Válassza ki a Beállítások > Mentés és visszaállítás > Gyári beállítások visz-
szaállítása menüpontot, a nyitott ablakban nyomja meg a Tablet Visz-
szaállítása, és minden törlése gombot. Így visszaállnak tablet-je eredeti, 
gyári beállításai és az összes személyes információja törlésre kerül: 
letöltött alkalmazások, rendszerbeállítások, Google fiók.

SD kártyán lévő adatok törlése A tablet visszaállításához nyomja meg
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AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINT 

Ez a kijelző százalékokban mutatja az akkumulátor töltöttségi szint-
jét, információt arról, hogy az Eszköz hálózaton keresztül töltődik, 
vagy akkumulátorról működik. Az Akkumulátor részben információt 
tekinthet meg alkalmazásokról és energiahasználatukról.

Töltés USB által , töltöttségi szint -50% 
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Wi-Fi Bekapcsolása Elérhető hálózatok listája

Választott Wi-Fi Írja be a jelszót Nyomja meg a „Csatlakozás” gombot 

WI-FI KAPCSOLAT 

Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz automatikusan kiosztott IP-címmel 
1. Menjen a Beállítások > Vezeték nélküli és hálózatok és kapcsolja a Wi-Fi 

kapcsolót Bekapcsolva állásra. Az eszköz keresi az elérhető Wi-Fi hálóza-
tokat és kijelzi a találtak nevét.
2. Érintse meg a hálózat nevét csatlakozáshoz, ha kell írja be a jelszót. 

Nyomja meg a Csatlakozást.

Így az IP-cím automatikusan kiosztásra kerül. Kipipálva a Mutasd a haladó 
felhasználói opciókat gombot haladó hálózati beállításokat láthat.



BEÁLLÍTÁSOK 

36

Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz manuális hálózati beállításokkal 

1. Wi-Fi hálózati hozzáférés kézi beállításához nyomja meg a Háló-
zat hozzáadása gombot a Beállításokban, adjon nevet a hálózatnak, 
biztonsági protokollt, jelszót és nyomja meg a Mentés gombot.

2. Tartson lenyomva egy hálózatot a hozzáadottak közül. Érintse 
meg a Hálózat Módosítása a párbeszédablakban. Válassza a Mutasd a 
haladó felhasználói opciókat gombot.
3. Ha a hálózatnak nincsenek proxy beállításai, érintse meg a Semmi 

feliratot a Proxy beállításoknál, máskülönben a Kézi gombot a kinyíló 
menüből.
4. Írja be a hálózati adminisztrátora által megadott proxy beállításokat.
5. Érintse meg a Mentés gombot.
6. Érintse meg a Static gombot a IP beállítások alatt és írja be az IP 

címet, hozzáférést, DNS-t.
7. Érintse meg a Mentés gombot.

Pipálja ki a haladó opciók megjelenítéséhez Eredeti beállítások 

Hálózat hozzáadásaHálózatok keresése 
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HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 

A haladó beállításokkal lehet be és kikapcsolni az értesítéseket amikor 
egy nyílt hálózat elérhető. Megjelenítésükhöz nyissuk meg a Beállítá-
sok > Wi-Fi gombot és nyomjuk meg az alkalmazás menüt a jobb felső 
sarokban, majd válasszuk a Haladó –t.

.WI-FI KIKAPCSOLÁSA

A Wi-Fi modul kikapcsolásához kapcsolja a Wi-Fi kapcsolót a Kikapcsol 
állásba a Beállítások > Vezetéknélküli és hálózatok útvonalon.

A haladó felhasználói beállításokat előhívó gomb
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ADATÁTVITEL

PC és Tablet közti adatátvitelhez csatlakoztassuk a microUSB kábelt. 
Miután csatlakoztatta a kábelt, egy értesítő ablak bukkan fel, mely 
az USB tárhely bekapcsolását javasolja. Nyomja meg a USB tárhely 
bekapcsolása gombot és az eszköz tárhelye ill. microSD kártyája (ha 
bent van) megjelenik USB tárhelyként a PC Explorerében vagy más 
fájlkezelőben.

Most tud adatot másolni az Eszköz belső tárhelyére vagy a microSD 
kártyára. Adatátvitelt követően nagyítsa ki az értesítőablakot és 
nyomja meg a USB Tárhely Kikapcsolása gombot. Most már kihúzhatja 
a micro-USB kábelt.

Több paramétert is beállíthat az adatátvitellel kapcsolatban a Beállí-
tások > Vezetéknélküli és hálózatok > Adat használata útvonalon.

PROGRAMINFORMÁCIÓK 

Nyissa meg az alkalmazás listát, hogy a telepített alkalmazásokról 
információt jelenítsen meg:

• Nyomja meg a Menü  gombot a képernyő alján és válassza a 
Programok kezelése gombot;

• menjen a Beállítások > Eszköz > Programok menüpontra.
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Válassza ki az alkalmazások listáját 
Telepített alkalmazásokAlkalmazások által foglalt memória 

Miután megnyomta az alkalmazás nevét, meg tudja nézni a részletes 
információt róla, állítsa le, ha fut és törölje az alkalmazás adatait.
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Firmware frissítés
Az Eszközhöz tartozó hivatalos firmware frissítések megtalálhatóak 
a hivatalos PocketBook weboldalon (www.pocketbook-int.com/hu). A 
hivatalos firmware frissítések telepítése ajánlott, mivel ezek javítá-
sokat és bővítményeket tartalmaznak, javítva ezzel az Eszköz telje-
sítményét. A hivatalos firmware frissítések nem érintik a garanciális 
feltételeket. A garanciában foglaltak nem terjednek ki a hivatalos 
PocketBook weboldalon kívüli, más forrásból származó telepített 
szoftverekre. 

A firmware fissítés több módon is elvégezhető. 

FIGYELEM! Figyeljen, hogy az eszköz mindig fel legyen töltve a frissítés elvég-
zésekor, a frissítés közben fellépő alacsony töltöttségi szint kiküszöböléséül. Ez 
ugyanis súlyosan károsíthatja az Eszköz szoftverét.

AUTOMATIKUS FRISSÍTÉS

Ennek a frissítési módnak a végrehajtásához az Eszközt csatlakoztat-
ni kell az Internethez.
1. Lépjen be a Beállítások > Rendszer > Eszközről > Rendszer frissítése 

menüpontba. 
2. Ha azt szeretné, hogy az Eszköz automatikusan keressen frissíté-

seket, jelölje be a Auto-frissítés bekacsolása/ tiltása négyzetet. 
3. Azonnali frissítés kereséshez nyomja meg az Új firmware keresése 

most gombot. 

Ha van elérhető frissítés, az eszköz azonnal letölti és telepíti azt.

KÉZI FRISSÍTÉS 

Első lehetőség a kézi frissítés elvégzésére:
1. Töltse le PC-jére a telepíteni kívánt firmware verziót (www.

pocketbook-int.com/hu/support-surfpad).
2. Csatlakoztassa a Tabletet a PC-hez és másolja át a fájlokat (.upkg 

kiterjesztés).

http://www.pocketbook-int.com/hu
http://www.pocketbook-int.com/hu/support-surfpad
http://www.pocketbook-int.com/hu/support-surfpad
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3. Menjen a Beállítások>Eszközről>Rendszerfrissítések részbe
4. Válassza ki az SD kártyát. A megjelenő listából válassza ki a firmware 

verziót, amelyet telepíteni szeretne és nyomja meg az OK –t.

Második lehetőség a kézi frissítés elvégzésére: 
1. Töltse le PC-jére a telepíteni kívánt firmware verziót.
2. Csatlakoztassa a Tabletet a PC-hez és másolja át a fájlokat egy 

külső SD kártyára (.upkg kiterjesztés)
FIGYELEM! Ennél a kézi frissítési lehetőségnél csak külső kártyáról tud 
firmware-t telepíteni!

3. Ha bekapcsolt állapotban van az eszköz, kapcsolja ki folyamatos 
Ki- és bekapcsoló gombnyomással, és a megfelelő opció kiválasztá-
sával a Kikapcsolás menüből. 
4. Nyomja meg a Hangerő + gombot és kapcsolja be az Eszközt a 

Ki- és bekapcsoló gombbal.
5. Fel fog bukkanni az Android Rendszervisszaállítás menü (Android 

logó).  Most elengedheti a Hangerő + gombot. 
6. Válassza ki a Hangerő +/- gombokkal a Frissítés alkalmazása opci-

ót és nyomja meg a ki és bekapcsoló gombot a jóváhagyáshoz.   
7. Válassza ki a firmware fájlt a Hangerő +/- gombokkal és nyomja 

meg a Ki- és bekapcsoló gombot a jóváhagyáshoz. 
8. Az eszköz elvégzi az összes szükséges frissítést és újraindul.

MEGJEGYZENDŐ! Az Android rendszervisszaállítóból való kilépéshez nyomja 
meg az újraindítás gombot.

Harmadik lehetőség a kézi frissítés elvégzésére:
1. Töltse le PC-jére a telepíteni kívánt firmware verziót.
2. Csatlakoztassa a Tabletet a PC-hez és másolja át a fájlokat egy 

külső SD kártyára (.upkg kiterjesztés).

FIGYELEM! Ennél a kézi frissítési lehetőségnél csak külső kártyáról tud 
firmware-t telepíteni!
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HIBAKERESÉS 

Probléma Megoldás 
Az eszköz nem reagál 

a képernyőérintésre ill. 
gombnyomásra

Indítsa újra a készüléket, tartsa lenyomva 
a Ki- és bekapcsoló gombot 10 másod-
percig, míg az eszköz kikapcsol, ha még 5 
másodpercig tartja lenyomva a gombot, az 
eszköz újraindul. 

Az eszköz bekapcsolásához – mint álta-
lában – nyomja meg a Ki-és bekapcsoló 
gombot.

Az eszköz bekapcsolása 
után csak splash képer-

nyő jelenik meg — a kép-
ernyő zárja nincs betöltve

• Folyamatos Ki- és bekapcsoló gomb nyo-
mással kapcsolja ki az Eszközt.

• Tartsa lenyomva a Hangerő + gombot 
és kapcsolja be az Eszközt a bekapcsoló 
gombbal.

• Az Android rendszerhelyreállítás menü 
fog megjelenni (Android logó). 

• Most elengedheti a Hangerő + gombot.  
• Válassza az adat törlése/gyári visszaál-

lítás  pontot, a Hangerő +/- gombokkal és 
nyomja meg a Ki- és bekapcsoló gombot a 
jóváhagyáshoz.

• Válassza: Igen, összes felhasználói adat 
törlése – és nyomja meg a Menüt.

• A szerviz menüben válassza az „Újraindí-
tás most” gombot, és nyomja meg a „Menü”-t.

3. Menjen a Beállítások > Backup és helyreállítás > Visszaállítás mód 
részhez. 
4. A Eszköz újraindul és a firmware telepítés a második lehetőség a 

kézi frissítés elvégzésére leírás szerint folytatódik, az 5. lépéstől.
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Ügyfélszolgálat
Az országában elérhető szervizközpontokkal kapcsolatos részletes  
információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Россия 8-800-100-6990

Україна 0-800-304-800

Қазақстан 8-800-333-35-13

Беларусь 8-820-0011-02-62

საქართველო 995-706-777-360

Česko 800-701-307

Deutschland 0-800-187-30-03

France  0805-080277

Polska  0-0-800-141-0112

Slovensko 0-800-606-676

USA/Canada 1-877-910-1520

www.pocketbook-int.com/support/

service@pocketbook-int.com

http://www.pocketbook-int.com/support/
mailto:service%40pocketbook-int.com?subject=
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Nemzetközi Normáknak való megfelelés

Jelen EUT  felszerelt kell, hogy legyen egy USB porttal

Power Source of personal computer or notebook.

Jelen EUT  felszerelt kell, hogy legyen egy Adapterrel.

AC Power:
Gyártó: PENGSHENGYE ELECTRONIC 
Tipus: SAPA05010EU U
Besorolt kimeneti feszültség: DC 5.0V 2.0A

FONTOS! Nem hivatalos szakszervíz ill. szakember által végzett változtatások 
ill. módosítások megsérthetik, érvényteleníthetik a EMC-t, és visszavonhatják az 
eszközhasználat jogát. Ez az eszköz bizonyítottan megfelel az EMC-nek ide ért-
ve a periférikus eszközök használatát és a borítással ellátott kábeleket. Ezeknek 
a használata fontos az interferenciák megelőzéséhez és lehetőségük minimális 
szinten tartásához.

Európai Közösség Megfeleltetés Nyilatkozat
Ez az eszköz a 0678-as szimbólummal ellátva használható az Euró-
pai Közösség Területén. 
Ez megfelelőséget mutat a R&TTE 1999/5/EC Rendeletnek és a kö-
vetkező technikai specifikációknak:

EN 300 328 – Elektromágneses kompatibilitás és Rádió Spektrum; 
Anyagok (ERM); Szélessávú Átviteli Rendszerek; Adatátviteli eszköz 
2.4 GHz ISM band-ben működve és széles sávot használva; Modulá-
ciós technológiák; Összehangolt EN beleértve a R&TTE Határozat 
3.2 cikkében foglalt nélkülözhetetlen követelményeket

EN 301 489-1 – Elektromágneses kompatibilitás és Rádió Spekt-
rum Anyagok (ERM); Elektromágnese Kompatibilitás (EMC) szabvány 
rádiós eszközöknek és szolgáltatásoknak ; 1. rész: Közös technikai 
követelmények
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ETSI EN 301 489-7 – Elektromágneses kompatibilitás és Rádió 
Spektrum Anyagok (ERM); Elektromágnese Kompatibilitás (EMC) 
szabvány rádiós eszközöknek és szolgáltatásoknak; 7. rész: Különös 
körülmények mobil, szállítható rádió eszközöknek és kiegészítőknek, 
digitális celluláris rádió telekommunikációs rendszereknek (GSM and 
DCS)

EN 301 489-17 – Elektromágneses kompatibilitás és Rádió Spektrum 
Anyagok (ERM); EMC szabvány rádió eszközöknek és szolgáltatások-
nak; 17. rész: Különös körülmények a 2.4 GHz-es széles szórású rend-
szereknek és 5 GHz-es nagy teljesítményű RLAN berendezéseknek

ETSI EN 301 489-24 – Elektromágneses kompatibilitás és Rádió 
Spektrum Anyagok (ERM); EMC szabvány rádió eszközöknek és szol-
gáltatásoknak; 24. rész: Különös körülmények a IMT-2000 CDMA 
direkt szórású (UTRA) és mobil, hordozható rádió és kiegészítő 
eszközöknek

ETSI EN 301 511 – Globális Rendszer a Mobil kommunikációnak 
(GSM); Összehangolt EN a mobil állomásoknak a GSM 900 és GSM 
1800 sávokban beleértve a R&TTE Határozat (1999/5/EC) 3.2 cik-
kében foglalt nélkülözhetetlen követelményeket

ETSI EN 301 908-1 – Elektromágneses kompatibilitás és Rádió 
Spektrum Anyagok (ERM); Bázis Állomások (BS), Ismétlő- és felhasz-
nálói eszközök (UE) az  IMT-2000 Harmadik Generációs celluláris 
hálózatokhoz; 1. rész: Összehangolt EN a IMT-2000-hez, bemutatás 
és közös követelmények beleértve a R&TTE Határozat 3.2 cikkében 
foglalt nélkülözhetetlen követelményeket 

EN 60950-1– Információs technológia és berendezés – biztonság – 
1. rész: Közös követelmények

EN 62311: 2008 – Felmérés az elektromos eszközökhöz kapcso-
lódó szabályoknak az elektromágneses mezők által okozott humán 
kitettségnek (0Hz-300GHz)
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A jel jelzik, hogy a használati szabályozások alkalmazandóak.

Franciaország - 2.4GHz  France métropolitaine-nek:
Az összes,  France métropolitaine részlegnek, vezetéknélküli LAN 
frekvenciák  használhatóak a következő körülmények között, köz vagy 
magán használatra:

• Beltéri használat: maximum teljesítmény (EIRP*) 100 mW-ból az 
egész 2400-2483.5 MHz-es frekvencia sávra nézve

• Kültéri használat: maximum teljesítmény (EIRP*) a 100 mW –ból  
24002454 MHz sávra és maximum teljesítmény (EIRP*) a 10 mW-
ból  a 2454-2483 MHz sáv számára

Dokumentációs információ (SAR) Az eszköz megfelel a rádióhullám 
határértékeknek

Az Ön eszköze egy rádiótranszmitter és vevő. A nemzetközi rádióhul-
lám határértékek átlépésének elkerülésére van tervezve.

Ezek a határértékek független tudományos társaság által voltak 
meghatározva és benne foglalják a biztonsági határokat az összes 
személy védelme érdekében – tekintet nélkül korra és egészségi 
állapotra. 

A kitettségi határértékei az eszközöknek használnak egy mértékegy-
séget, úgy nevezett Specific Absorption Rate vagy SAR. A meghatá-
rozott SAR korlát 2.0 watt/kilo (W/kg) eloszlatva 10 gramm szöve-
ten. SAR tesztek a szabványos legmagasabb teljesítménnyel történő 
használatával, az összes frekvencia sávval történnek.

Ez az Eszköz megfelel az 1999-es Európai Bizottság „Korlát a nyilvá-
nosságtól az általános és elektromágneses mezők-re nézve” c. aján-
lásának [1999/519/EC].
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