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Drošības pasākumi 
Pirms uzsākt darbu ar ierīci, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo nodaļu! Ievērojot šīs in-

strukcijas, tiks nodrošināta jūsu drošība un paildzināta ierīces ekspluatācija.

Uzglabāšanas, pārvadāšanas un lietošanas nosacījumi
Ierīces ekspluatācijas temperatūra ir no 0°C līdz +40°C, tāpēc ierīci nedrīkst 

pakļaut ļoti augstas vai zemas temperatūra iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces 

kabeļus karstuma avotu tuvumā. Kabeļu vai to izolācijas materiāla uzsilšana var 

tos deformēt vai sabojāt, izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu..

•	Centieties novērst šādus iedarbības veidus:

•	tieši saules stari,

•	atklāta liesma vai dūmi (cigaretes, šķiltavas, atklāta uguns u. c.),

•	šķidrumu vai mitruma iedarbība (neizmantojiet ierīci lietū, mitrā laikā uz ielas, 

ūdens tilpņu tuvumā u. c.),

•	šķidruma vai mitruma iekļūšana,

•	spēcīgu elektromagnētisko tīklu, elektrostatiskā lādiņa un ultravioleto staru 

elektromagnētiskā starojuma mākslīgo avotu iedarbība,

•	pārmērīgs mehānisks spiediens uz ierīces ekrānu, saspraudņiem un taustiņiem.

Neatstājiet ierīci uz ilgu laiku slikti vēdinātā vietā, piemēram, automašīnā vai 

cieši noslēgtā kārbā/iepakojumā.

Nenometiet un nelieciet ierīci. Aizsargājiet ekrānu no priekšmetiem, ar kuriem 

var saskrāpēt vai sabojāt to. Lai ekrāns tiktu pienācīgi aizsargāts, mēs iesakām 

uzglabāt ierīci aizsargājošā un/vai cietā vāciņā.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Tehniskā apkope

Neizjauciet un nemodificējiet ierīci.

Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts akumulators, lādētājs (salauzts korpuss, 
slikts elektriskais savienojums, saplīsis vads) vai ja SD karte ir bojāta. Ja 
akumulators ir bojāts (ieplīsis korpuss, elektrolīta noplūde, citi bojājumi), 
to nomaina autorizēts darbinieks.  Mājās izgatavotu un modificētu 
akumulatoru lietošana var izraisīt ierīces eksploziju un/vai bojājumus. 
Ekrāna/korpusa tīrīšanai nedrīkst izmantot organiskos vai neorganiskos 



DROŠĪBAS PASĀKUMI 

5

šķīdinātājus (piemēram, benzolu u. c). Lai notīrītu putekļus no ierīces 
virsmas, izmantojiet mīkstu drānu. Lai notīrītu netīrumus, uzpiliniet pāris 
piles destilēta ūdens.

Ir pieļaujams, ja ekrānam ir līdz piecām pikseļu kļūdām, un šis nav de-
fekts, uz kuru attiecas garantija.

Pēc izstrādājuma garantijas termiņa beigām, lūdzu, sazinieties ar tuvāko autorizēto 
tehniskās apkopes servisu, lai pārbaudītu, vai ierīces lietošana ir droša.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par tehniskās apkopes servisiem jūsu 
reģionā, lūdzu, apmeklējiet mūsu starptautisko interneta vietni: http://
www.pocketbook-int.com/support/.

Radioviļņu drošība

Ierīce uztver un pārraida radioviļņus un var traucēt radio sakarus un citu elek-

trisko ierīču darbību. ..Ja jūs lietojat medicīnas ierīces (piemēram, kardiostimula-

toru vai dzirdes aparātu), lūdzu, sazinieties ar jūsu ārstu vai ierīces izgatavotāju, 

lai noskaidrotu, vai attiecīgā ierīce ir aizsargāta pret ārēju radioviļņu iedarbību.

Neizmantojiet bezvadu savienojumu vietās, kur tas ir aizliegts, proti, lidmašīnā 

un slimnīcā, jo tas var ietekmēt aviācijas elektronikas vai medicīnisko iekārtu 

darbību.

Utilizācija

Šīs ierīces nepareiza izmešana var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un sabiedrības 

veselību.  Lai novērstu šādas sekas, ievērojiet šai ierīcei paredzētās izmešanas 

prasības. Šādu materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus. Lai 

iegūtu sīkāku informāciju par otrreizējās pārstrādes jautājumiem, lūdzu, sazinie-

ties ar vietējo pašvaldību, attiecīgo atkritumu savākšanas uzņēmumu, veikalu, 

kurā iegādājāties ierīci, vai pilnvarotu tehniskās apkopes servisu.

Elektrisko un elektronisko komponentu nodošana atkritumos (direktīva ir spēkā 

ES un citās Eiropas valstīs, kur tiek veikta atkritumu šķirošana). Citās valstīs aku-

mulatoru nodod atkritumos atbilstoši vietējiem likumiem.

Akumulatoru nedrīkst iznīcināt, dedzinot to, jo tā var izraisīt eksploziju!
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Vizuālais izskats 

1. Aizmugurējā kamera

2. Austiņu ligzda

3. Mikro SD pieslēgvieta

4. Skaļrunis

5. Priekšējā kamera

6. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

7. Skaļums +

8. Skaļums -

9. Mikro SIM kartes ligzda

10. Mikrofons

11. Micro USB
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Tehniskās specifikācijas
Displejs 9.7” tcollu skārienekrāns 2048 × 1536

Procesors Octa-Core ARM Cortex A7, 1.7 GHz

RAM 2GB

Iekšējā atmiņa 16 GB *

Platforma Android™ 4.4

Ieejas/izejas 
pieslēgvietas 

1×mikro USB 2.0, 3.5 mm audio ligzda,  
mikrofons, mikro SIM karte

Karšu lasītājs mikroSD (SDXC/SDHC) līdz 64GB

Savienojumi
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n), 3G, GPS, 
Bluetooth 4.0, FM radio

Kamera
Aizmugurējā — 8 Megapixels, 
Priekšējā  — 2 Megapixels

Audio Skaļrunis, mikrofons

Akselerometrs Ir

Akumulators Litija polimēru, 8000 mAh **

Izmēri 238.4 × 167.9 × 8 mm

Svars 520 g

Teksta formāti 
epub, fb2, txt, doc, rtf, html, chm, tcr, pdf, 
pml

Attēlu formāti  JPEG, PNG, BMP, GIF

Audio formāti MP3, WMA, AAC

Video formāti 

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

* Faktiskais iekšējās atmiņas lielums var atšķirties atkarībā no ierīces 
programmatūras konfigurācijas

** Akumulatora ekspluatācijas laiks un rādītāji var atšķirties atkarībā no 
lietošanas režīma, savienojumiem un iestatījumiem
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Lietošanas uzsākšana 

AKUMULATORA UZLĀDE

Iesaiņojumā esoša ierīce nav pilnībā uzlādēta, tāpēc tā jums jāuzlādē. 
Uzlādējot pirmo reizi, mēs iesakām uzlādēt ierīci 8 līdz 12 stundas 
izslēgtā režīmā. Vēlāk pilns uzlādes ilgums būs 5 līdz 6 stundas. Ļoti 
iesakām pirmās uzlādes laikā neieslēgt ierīci, jo strāvas patēriņš var būt 
lielāks nekā tikai uzlādei, it īpaši, ja veicat uzlādi no datora. Lai uzlādētu 
akumulatoru, veiciet šādas darbības:
1. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. Ja tā nav izslēgta, uz dažām 

sekundēm nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un izvēlieties 
Power Off izvēlnē. Ierīce izslēgsies.
2. Pievienojiet savu ierīci strāvas padevei vai datoram, izmantojot 

komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli..
•	•	 Iespraudiet	USB	kabeli	ierīces	ligzdā:

UZMANĪBU! Nepareiza USB kabeļa pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces 
bojājumus. Uz ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pievienošana, garan-
tija neattiecas.

•	 Kamēr USB kabelis ir iesprausts, tikmēr ierīcei ir jāatrodas netālu 
no datora/lādētāja.

PIEZĪME Ieteicams uzlādēt akumulatoru, izmantojot lādētāju. Ja lādējat ierīci no 
datora, ir ieteicams, lai ierīce būtu izslēgta, pretējā gadījumā strāvas patēriņš var 
būt lielāks.

USB kabelis
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IERĪCES ATBLOĶĒŠANA

Lai atbloķētu ierīci, uzsitiet un izvelciet atslēdziņu ārpus apļa līdz vienai 
no ikonām.

SĀKUMEKRĀNS
Paziņojumu 
lauks

Meklēt ar Google

Atpakaļ - atgriezties 
iepriekšējā ekrānā Atgriezties 

sākumekrānā
Pēdējās a t v ē r t ā s 
lietojumprogrammas

Atvērt sarakstu ar 
lietojumprogrammām 
un logrīkiem

Lietojumprogrammas

Lai atvērtu 
Google 
meklētāju, 
pavelciet to
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DAŽĀDI 

Ekrāna orientācija mainās automātiski, ja ierīci pagriež no horizontāla 
novietojuma vertikālā novietojumā un otrādi. Lai ieslēgtu/izslēgtu 
automātisko ekrāna rotāciju, dodieties uz Iestatījumi > Ierīce > Ekrāns.

Horizontālais skatījums

Vertikālais skatījums
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PIRKSTU ŽESTI

Pieskāriens
Īsi, viegli uzsist uz vienuma (piemēram, datnes, lietojumprogram-
mas, mapes vai izvēlnes ieraksta), lai to atvērtu.

Nospiešana un turēšana
Ar šo žestu tiek aktivēta kontekstizvēlne ar vienumam pieejamajām 
opcijām. Atrodoties sākumekrānā, ar to var pārvietot vienumus.

Slidināšana
Slidināt nozīmē pārvietot pirkstu pāri ekrānam vertikālā 
vai horizontālā virzienā.

Vilkšana
Lai vilktu kādu vienumu, piespiediet un turiet to, līdz sasniedzat 
galējo novietojuma vietu.

Raušana
Ātra pārvilkšana ir līdzīga slidināšanai, bet pirksts ir jākustina ātrāk. To 
izmanto, lai caurskatītu sarakstus.

Savilkšana
Noteiktās lietojumprogrammās (piemēram, lietojumprogrammā 
Kartes), lai izmainītu mērogu, jūs varat “pievilkt” attēlu - attālināt 
ar divu pirkstu kustību uz āru un pietuvināt ar divu pirkstu 
kustību uz iekšu.
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EKRĀNTASTATŪRAS LIETOŠANA

Lai atvērtu ekrāntastatūru, pieskarieties jebkuram tekstlodziņam. Ievadi-
et tekstu, pieskaroties ekrāntastatūras taustiņiem.

1. Ieslēdzas simbolu režīms;
2. Var ieslēgt un izslēgt lielos burtus;
3. Balss meklētājs;
4. Teksta ievades lauks;
5. Atpakaļatkāpes taustiņš - dzēst iepriekšējo rakstzīmi;
6. Ievadīt tekstu;
7. Turot nospiestu, mainās ievades valoda;
8. Mainās ievades valoda.

IZVĒLNES

Vairumam lietojumprogrammu ir divas izvēlnes: lietojumprogram-
mas/atlases izvēlne un kontekstizvēlne. Lietojumprogrammas/atlases 
izvēlne parādās, nospiežot poguIzvēlne . Kontekstizvēlne parādās 
ekrānā, ja ekrānam vai vienumam pieskaras un ilgi tur, atkarībā no 
lietojumprogrammas..

PIEZĪME Lietojumprogrammas/atlases izvēlne ir pieejama ne visām 
lietojumprogrammām. Šajā gadījumā nekas nenotiek, ja nospiežat pogu Izvēlne. 

1

2

4

5
6

73 8
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BEZVADU 

Ja sākotnējās uzstādīšanas laikā neveicāt bezvadu savienojuma 
konfigurēšanu, tad to var izdarīt vēlāk.

1. Dodieties uz Iestatījumi > Bezvadu savienojumi un tīkli. Atzīmējiet 
Wi-Fi izvēles rūtiņu
2. Lai apskatītu pieejamos tīklus, atveriet Wi-Fi sadaļu.
3. Ierīce automātiski nosaka aizsardzības veidu, un, ja nav nepieciešams 
norādīt papildu datus (piemēram, parole ir iepriekš iestatīta), tad tiek 
izveidots savienojums.
4. Pretējā gadījumā ir nepieciešams manuāli norādīt paroli un citus 

aizsardzības iestatījumus (ja nepieciešams).

Sīkāk par tīkla konfigurāciju var izlasīt nodaļā Bezvadu savienojums, šajā 
lietošanas pamācībā.

MIKRO SD KARTES IEVIETOŠANA

Ierīces iekšējās atmiņas apjoms ir 16 GB, bet to var palielināt ar mikro 
SD karti.

Ievietojiet to slotā, kā 
parādīts attēlā, un 
viegli uzspiediet, līdz 
karte fiksējas.

UZMANĪBU! Pi-
rms  mikro SD kartes 
izņemšanas izslēdziet 

ierīci vai arī atvienojiet karti: dodieties uz Iestatījumi > Atmiņas iestatījumi> At-
vienot SD karti. Pretējā gadījumā mikro SD kartē esošie dati var tikt sabojāti.

Lai izņemtu karti, viegli uzspiediet uz tās maliņas, līdz tā atvienojas, un 
izvelciet to ārā.

UZMANĪBU! Ja jūsu SD vai SIM karte ir iesprūdusi, nemēģiniet to pašrocīgi izņemt, 
bet nekavējoties zvaniet klientu apkalpošanas dienestam.
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MOBILO SAKARU TĪKLU SAVIENOJUMS

UZMANĪBU! Ierīce izmanto noteiktus pakalpojumus, kuros netiek lūgta lietotāja 
atļauja piekļuvei internetam (piemēram, sinhronizācijā). Par datu pārraides tarifiem 
konsultējieties ar savu mobilo operatoru.

Savienojumam ar internetu ierīce atbalsta GSM un/vai WCDMA mobilo 
sakaru tīkla tehnoloģijas.

UZMANĪBU! Pirms SIM kartes ievietošanas vai izņemšanas ierīce ir jāizslēdz.

Uzstādiet tīkla operatora 
nodrošināto SIM karti, 
kā parādīts attēlā, un 
ieslēdziet ierīci. 

PIEZĪME: Lai pavilktu SIM 
kartes ligzdu, izmanto-
jiet komplektācijā iekļauto 
saspraudi.

Ja karte ir aizsargāta ar PIN kodu, tad jums lūgs to ievadīt, izmantojot 
ierīces ekrāna tastatūru. PIN koda pieprasījuma iestatījumus var mainīt 
šeit: Iestatījumi > Aizsardzība > SIM kartes bloķēšana > Iestatīt SIM 
kartes bloķēšanu. Šajā sadaļā var iestatīt to, vai, atbloķējot ekrānu, tiek 
prasīta PIN koda ievade, kā arī šeit var mainīt SIM kartes PIN kodu.

PIEZĪME Gadījumā, ja ir ieslēgts parametrs Bloķēt SIM karti, jums lūgs ievadīt PIN 
kodu ikreiz, kad atbloķēsiet ekrānu.

Parasti mobilā tīkla operators ir konfigurējis SIM kartes savienojuma 
iestatījumus (piemēram, APN), tāpēc ierīce pievienojas tīklam automātiski.

UZMANĪBU! Ja ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu, tad datu pārraidei ir augstāka 
prioritāte.

Ja vēlaties mainīt savienojuma konfigurāciju, dodieties uz Iestatījumi > 
Bezvadu savienojumi un tīkli > Vairāk > Mobilie tīkli.
•	Data connection – turn mobile network connection on or off
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•	Datu savienojums – ieslēgt vai izslēgt mobilā tīkla savienojumu 
•	Datu viesabonēšana – izvēlieties, vai izmantot mobilā tīkla 

savienojumu tad, kad esat ārpus sava mobilā operatora pārklājuma, 
piemēram, ārzemēs;
•	Ieteicamie tīkli;
•	Tīkla režīms – izvēlieties savam mobilajam tīklam piemērotāko vai 

iestatiet automātisko noteikšanu;
•	Piekļuves punkta nosaukums – Interneta piekļuves punktu konfigurācija. 

Ja nepieciešams uzstādīt vēl kādu piekļuves punktu, atveriet sadaļas 
izvēlni un iestatiet mobilā operatora sniegtos parametrus;
•	Tīkla operatori – izvēlieties tīkla operatoru vēlamajam savienojumam. 

Izvēlieties opciju Izvēlēties automātiski, lai savienotos ar noklusējuma 
tīklu.

Izvēloties opcijuIzvēlēties manuāli, ierīce meklē pieejamos mobilos 
tīklus un jūs varat izvēlēties kādu no tiem. Piemēram, šī funkcija var būt 
noderīga, ja atrodaties viesabonēšanas zonā – jūs varat izvēlēties opera-
toru ar viszemākajiem tarifiem.

PIEZĪME Par viesabonēšanas tarifiem konsultējieties ar savu mobilā tīkla operatoru.
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Programmatūra 
DATU VADĪBA

Ar Datņu pārvaldnieku atveriet datnes, kas glabājas ierīces iekšējā atmiņā 
un ārējā mikro SD kartē. Lai atvērtu Datņu pārvaldnieku, nospiediet 
attiecīgo ikonu lietojumprogrammu sarakstā.

1. Saknes mape – atgriezties augstākā datņu organizācijas līmenī;
2. Saite uz mapes atrašanās vietu;
3. Meklēt – atveras meklējamā teksta lauks;
4. Izveidot mapi;
5. Izvēlēties vairākas datnes/mapes;
6. Datņu pārvaldnieka iestatījumi.

Kontekstizvēlne, kas parādās, ilgi turot elementu nospiestu, ļauj pārvietot, 
kopēt vai dzēst datnes.

1

3 4 5 62
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LIETOJUMPROGRAMMU ATVĒRŠANA

Lietojumprogrammas atver, īsi nospiežot attiecīgo ikonu sākumekrānā 
vai pieejamo lietojumprogrammu sarakstā. Uz ikvienas darbvirsmas 
var izveidot saīsni uz lietojumprogrammu. Sākumekrānā izvēlieties 
nepieciešamo darbvirsmu un pēc tam atveriet lietojumprogrammu 
sarakstu.

Pieskarieties vēlamajai lietojumprogrammai, un turiet to nospiestu, līdz 
parādās darbvirsma. Pēc pirksta atlaišanas uz darbvirsmas saglabājas 
ikona. Uzsitiet uz šīs ikonas, lai atvērtu lietojumprogrammu.

Poga lietojumprogrammu saraksta atvēršanai

Lai izveidotu saīsni sākumekrānā, nospiediet uz 
iezīmētā ieraksta sarakstā un turiet to nospiestu

Lietojumpro-
grammu saīsnes
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MAPJU IZVEIDOŠANA SĀKUMEKRĀNĀ

Darbvirsmas ikonas var sagrupēt mapēs. Lai izveidotu mapi, pieskarie-
ties ikonai un turot velciet to uz ikonu, ar kuru vēlaties apvienot, un pēc 
tam atlaidiet.

Līdzīgā veidā šajā mapē varat pievienot citu 
programmu ikonas. Lai pārdēvētu mapi, 
pieskarieties tās nosaukumam un, izmantojot 
ekrāntastatūru, ierakstiet jauno nosaukumu.

Lai atvērtu mapē esošu lietotni, pieskarieties 
mapes ikonai un no saraksta izvēlieties lietotni. Lietotņu saraksts 

mapē
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LIETOJUMPROGRAMMU DZĒŠANA

Ilgi turot nospiestu ikonu vai logrīku, parādās Lietojumprogrammas 
dzēšanas zīme . TLai dzēstu kādu elementu no sākumekrāna vai 
mapes, aizvelciet to līdz šai zīmei un atlaidiet vaļā pēc tam, kad tas 
iemirgojas sarkanā krāsā.

AKTĪVO LIETOJUMPROGRAMMU SARAKSTS

Atvērtās lietojumprogrammas ir redzamas atvērto lietojumprogram-
mu sarakstā (šā saraksta atvēršanas poga atrodas ekrāna labajā pusē, 
apakšā). Jūs varat aizvērt lietojumprogrammu:
1. Atveriet aktīvo lietojumprogrammu sarakstu;
2. Nospiediet uz lietojumprogrammas, kuru vēlaties aizvērt, un turiet 

to;
3. Kad parādās dialoglogs, nospiediet uz Dzēst no saraksta.

Lietojumprogrammas, kuras sistēma atver automātiski, var apturēt 
sadaļā Iestatījumi > Lietojumprogrammas > Atvērtās > Apturēt (vairāk 
informācijas nodaļā “Informācija par lietojumprogrammām”, šajā 
lietošanas pamācībā).

Lietojumprogrammas dzēšanas zīme
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IEBŪVĒTĀS LIETOJUMPROGRAMMAS

Pārlūks Funkcijas ērtai tīmekļa pārlūkošanai

Lietojumpr.
Nodrošina lietojumprogrammu 
atjauninājumus

Kalkulators Vienkāršs Android platformas kalkulators

Kalendārs
Notikumu kalendārs, sinhronizējas ar 
Google

Kamera
Standarta Android platformas (foto-/video-) 
kameras lietojumprogramma

Pulkstenis
Pulkstenis ar modinātāja un 
ekrānsaudzētāja funkciju

Cilvēki Kontaktpersonu saraksts

Lejupielādes
Mūzikas, dokumentu, video un citu datņu 
lejupielādes rīks

E-pasts E-pasta klients ar POP3, IMAP, Exchange
Datņu 

pārvaldnieks
Standarta datņu pārvaldnieks

FM Radio 
Vairāk nekā 10 000 radiostaciju visā 
pasaulē

1) Atvērto lietojumpro-
grammu aktivācijas poga

2) Nospiediet uz lietojum-
programmas sarakstā un 
turiet to nospiestu

3) Izvēlieties “Dzēst 
no saraksta”
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Galerija
Attēlu galerija, atbalstītie formāti: 
JPEG, PNG, BMP, GIF, video formāti un 
sinhronizācija ar Google Picasa

Īsziņas
Lietojumprogramma SMS un MMS 
sūtīšanai

Meklētājs Meklēt internetā vai saturā ar Google

Iestatījumi Vēlamo izvēļu iestatīšana

Skaņa Diktafons Vienkārša balss ieraksta funkcija

Kas jādara
Ļauj pierakstīt darbus un efektīvi plānot 
laiku

USSD
GSM sakaru pakalpojuma 
lietojumprogramma

Video Video atskaņotājs

Music
Mūzikas atskaņotājs; formāti:  MP3, WMA, 
AAC

Dienasgrāmata
Organizējiet stundu sarakstu un 
mājasdarbus

Book Store Lietojumprogramma Book Store
Big City Small 

World Podcasts
Audio teātris angļu valodas apguvējiem, 
kuru sagatavojusi

PocketBook
Britu padome PocketBook lasītājs: EPUB 
(DRM), PDF(DRM), FB2, TXT, HTML,RTF, 
CHM, DJVU

Evernote Neko neaizmirsti!

IM+
Populārākais interneta ziņojumu klients, 
kas atbalsta dažādus protokolus

Johnny Grammar 
Word Challenge

Angļu gramatikas testi

LearnEnglish
Populāra angļu valodas apguves lietojum-
programma, sagatavojusi Britu padome

OfficeSuite
Populāru biroja datņu formātu atvēršana 
un rediģēšana

MX Player
Video atskaņotājs ar daudzveidīgām 
funkcijām
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PBI PAKEŠU ATBALSTS

Reizēm vairākas programmas ir izvietotas vienā PBI paketē. Lai instalētu 
šīs programmas, atveriet paketi un atzīmējiet vēlamās programmas.

Iebūvētās PBI paketes atrodas mnt/sdcard/PB System.pbi mapē. Lai 
instalētu manuāli, dodieties uz sadaļu Datņu pārvaldnieks un atveriet 
datni PB System.pbi. Reizēm vednis automātiski iesaka instalēt pbi 
paketi:
•	pēc ierīces formatēšanas (nedzēšot lietotāja datus);
•	pēc aparātprogrammatūras instalēšanas.

Pēc vedņa atvēršanās veiciet šādas darbības:
1. Izvēlieties valsti.
2. Iezīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties instalēt, un izņemiet 
atzīmi tām, kuras nevēlaties instalēt.
3. Izvēlieties Instalēt.
4. Pēc izpakošanas un uzinstalēšanas nospiediet uz Pabeigt.

Instalētas lietojumprogrammas parādās sākumekrānā. Dažas lietojum-
programmas ir nepieciešams lejupielādēt no tiešsaistes veikala, izman-
tojot ikonu sākumekrānā, kura atver tiešsaistes veikalu.
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MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS

Mūzikas bibliotēka
Mūzikas bibliotēkā var redzēt visu mūziku, kas glabājas ierīces atmiņā.Lai 

izveidotu jaunu atskaņošanas sarakstu, atveriet dziesmas kontekstizvēlni 
un izvēlieties Pievienot atskaņošanas sarakstam, pēc tam izvēlieties 
Jauns.

Skaļumu regulē ar pogām Volume +/- , kas atrodas uz ierīces sānu 
paneļa, un ar pogām ekrāna apakšpusē.

Albumi Dziesmas Playlists Tagad atskaņo

Mūzikas bibliotēka
Jaukta 
secībā

Atkārtot (vienu 
dziesmu, visas, 

izslēgt)

Izpildītāji
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GALERIJA

Galerija ir attēlu un video pārvaldības lietojumprogramma. Lai atvērtu 
attēlu pilnā ekrānā, vienkārši pieskarieties tam. Lai apskatītu visus 
attēlus, lietojiet slidināšanas žestu. Lai veiktu tālummaiņu, izmantojiet 
mērogošanas žestus (pievilkt/izplest).

Galerijas izvēlnē attēlus var dzēst, apgriezt, iestatīt kā ekrāna tapetes vai 
kontaktpersonu avatārus, ka arī rotēt.

Lietojumprogramma atbalsta gandrīz visus video formātus. Datnes 
informāciju var apskatīt lietojumprogrammas izvēlnē .

MX PLAYER

MX Player  ir video apskates lietojumprogramma. Šādi izskatās vadības 
panelis:

Bloķēt displeju Iepriekšē NākamaisAtskaņot/
Pauze

Tālummaiņas 



PROGRAMMATŪRA 

25

KAMERA
Foto un video režīmi

PĀRLŪKS

Lietojot Lietojumprogrammas izvēlni, var veikt šādas darbības:
•	Apturēt/atjaunināt;
•	Jauna cilne;
•	Jauna inkognito cilne
•	Kopīgot lapu;
•	Meklēt lapā;
•	Pieprasīt darbvirsmas vietni;
•	Saglabāt lasīšanai bezsaistē;
•	Lapas informācija; 
•	Iestatījumi

Jauna cilne

Pievienot grāmatzīmēm

Lietojumprogramma

Meklēt 
Apskatīt grāmatzīmes, vēsturi, saglabātās lapas

Atjaunināt 

lapu Nākamā 
Iepriekšējā lapa

Aizvērt cilni

Pārslēgt no priekšējās uz 
aizmugurējo kameru, un otrādi.

Fotografēt

Camera settings

Sākt/beigt filmēšanu

Filmēšanas un 
fotografēšanas 
režīmi. Nospiedi-
et, lai izvēlētos 
kādu no tiem.

Saglabāt 
atrašanās vietu 
Attēla rekvizīti 
Ņirbēšanas 
novēršana

Slēdža nulles 
aizture  
Balss ieraksts   
Sejas atpazīšana 
Smaida fotogrāfija 
HDR 
Taimeris 
Fotogrāfiju skaits 
Attēla lielums 
ISO  
Skaistas sejas

EIS 
Mikrofona audio 
režīms 
Laika paātrinājuma 
intervāls  
Video kvalitāte

Exposure

Color effect

White balance

Scene mode
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E-PASTS

Konta iestatīšana
1. Pirmajā lietošanas reizē jums lūgs ar ekrāna tastatūras palīdzību 
ievadīt e-pasta konta informāciju: e-pasta adresi un paroli.
2. Ja lietojumprogramma nevarēs automātiski noteikt ienākošā un 
izejošā e-pasta iestatījumus, tad jums vajadzēs tos norādīt manuāli (par-
asti tos sniedz e-pasta pakalpojuma nodrošinātājs). 
3. Nakamais solis ir norādīt e-pasta konta nosaukumu, ar ko tas tiks 

saglabāts ierīcē (piemēram, Personīgais e-pasts vai Darba e-pasts), 
un jūsu vārdu, kāds tas būs redzams ailē No jūsu sastādītajās e-pasta 
vēstulēs.
4. Lai pievienotu e-pasta kontu, izvēlieties attiecīgo iespēju lietojum-
programmas izvēlnē.

E-pasta kontu saraksts, kopējā iesūtne, ar zvaigznīti atzīmētās vēstules 
un melnraksti ir atrodami sadaļā E-pasta konti.

Iesūtne
Lietojot kontekstizvēlni, var veikt šādas darbības ar e-pasta vēstuli: atvērt, 
dzēst, pārsūtīt, atbildēt, atzīmēt kā izlasītu.
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Iestatījumi 
Šajā nodaļā jūs apgūsiet, kā konfigurēt ierīci pēc iespējas ērtākai lietošanai, 
patiesi jūsu gaumē. Iestatījumus var atvērt vairākos veidos:
•	atveriet visas pieejamās lietojumprogrammas (poga uz lietojumpro-

grammu paneļa) un izvēlieties ikonu Sistēmas iestatījumi;
•	nospiediet uz ikonas Iestatījumiierīces ekrānā;
•	slidiniet paziņojumu paneli ekrāna kreisajā stūrī, lai ātri piekļūtu 

sadaļai Iestatījumi.

Poga lietojumprogrammu saraksta atvēršanaiIestatījumu ikona

Slidiniet uz leju, 
lai ātri piekļūtu 
iestatījumiem
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•	Slidiniet iestatījumu sarakstu uz augšu, lai apskatītu visus iestatījumus.

VALODA UN IEVADE

Lai nomainītu saskarnes valodu, dodieties uz Valoda un ievade > Valoda 
un izvēlieties nepieciešamo valodu.

Personīgās vārdnīcas sadaļā glabājas vārdi, kurus pievieno-
jis lietotājs – automātiskajai aizpildīšanai.

Atvērt apakšizvēlni
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Sadaļā Androīda platformas tastatūra var ieslēgt/izslēgt šādus 
iestatījumus:
•	Automātiskā kapitalizācija;
•	Skaņa, spiežot taustiņus;
•	Rādīt iestatījumu taustiņu – definēt, vai rādīt iestatījumu taustiņu uz 

tastatūras, vai nē;
•	Automātiskā korekcija – pēc atstarpēšanas taustiņa un pieturzīmēm 

automātiski tiek koriģētas drukas kļūdas;
•	Rādīt korekcijas ieteikumus;
•	Papildu iestatījumi.
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SKAŅAS 

Multivides skaļumu regulē ar skaļuma pogām.

Sadaļā Iestatījumi > Ierīce > Skaņa var atsevišķi regulēt multivides un 
modinātāja skaļumu, kā arī iestatīt skaņu, kas atskan, spiežot taustiņus 
un pieskaroties ekrānam, un ekrāna bloķēšanas skaņu.
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EKRĀNA 

Sadaļā Iestatījumi > Ierīce> Ekrāns var iestatīt šādus parametrus:
•	ClearMotion - video plūduma uzlabotājs;
•	Bloķēt ekrāna paziņojumus;
•	Ekrāntapetes;
•	Spilgtums;
•	Miega režīms – iestatīt laiku, kad ekrāns izslēdzas, lai taupītu aku-

mulatora enerģiju;
•	Ekrānsaudzētājs : pulkstenis, krāsas, foto rāmis vai fotogrāfiju tabula;
•	Šrifta izmērs
•	Ekrāna ieraksts.
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ATMIŅA

Atmiņas sadaļā redzama informācija par ierīces atmiņu (iekšējo atmiņu 
un ārējo SD karti): kopējā, izlietotā, pieejamā atmiņa. Šajā sadaļā turklāt 
var iztīrīt iekšējo vai ārējo atmiņu.

PLANŠETES SAVIENOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

USB iekārtas, piemēram, tastatūru, peli, spēļu vadāmierīci, digitālo 
kameru vai atmiņas iekārtu, pievieno, izmantojot USB pieslēgvietu. Ja 
vēlaties, lai ārējās ierīces tiktu identificētas automātiski, atzīmējiet op-
ciju Aktivēt ierīču skenēšanu SD kartē, sada ļā Iestatījumi > Atmiņa (kā 
parādīts augstāk redzamajā attēlā).

ĀRĒJAS ATMIŅAS UN IERĪČU ATVIENOŠANA

Pirms ārējās atmiņas vai USB ierīces atvienošanas spiediet uz Iestatījumi 
> Atmiņa > SD karte/USB ierīce> Atvienot kopīgoto atmiņu.

Iekšējā atmiņaJānospiež pirms 
SD kartes 
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ATRAŠANĀS VIETA UN AIZSARDZĪBA

Šajā sadaļā Iestatījumi ir iespējams iestatīt:
•	jūsu atrašanās vietas noteikšanu pēc tīkla koordinātām;
•	ekrāna bloķēšanu un atbloķēšanu dažādos veidos;
•	īpašnieka informāciju;
•	šifrēšanu;
•	administratorus un paroles;
•	datus par uzglabāšanas kontiem.

DATUMS UN LAIKS

Šajā nodaļā jūs varat iestatīt datumu, laiku, laika zonu, laika un datuma 
atainošanas formātu (12 vai 24 stundas) vai atzīmēt opciju Automātiski, 
lai norādītu laika un datuma iestatījumus, izmantojot bezvadu tikla 
datus.

Iestatīt datumu un laiku Automātiskās laika sinhronizācijas 

Pieskarieties 
cipariem, lai 

izvēlētos datumu
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ATJAUNOT RŪPNĪCAS IESTATĪJUMUS

Izvēlieties izvēlnes iespēju Iestatījumi > Dublējums un atiestate > Rūpnīcas 
datu atiestate, aktivizētajā logā nospiediet uz opcijas Atiestatīt planšeti 
un Dzēst visu. Jūsu planšetei tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi un dzēsta 
visa personīgā informācija: lejupielādētās lietojumprogrammas, sistēmas 
iestatījumi, Google konts.

Cits veids, kā atjaunot rūpnīcas iestatījumus jūsu planšetei:
•	Nospiediet un turiet pogu Skaļums + , tad ieslēdziet ierīci, nospiežot 

ieslēgšanas pogu
•	Android sistēmas atkopšana – ekrānā redzamā izvēlne. Tagad jūs varat 

atlaist Skaļums + pogu.

Tīrīt SD kartes atmiņu Nospiediet, lai atiestatītu planšeti
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AKUMULATORA UZLĀDES STĀVOKLIS

Parāda akumulatora uzlādes līmeni (procentos) un informāciju, vai ierīce 
uzlādējas no tīkla vai darbojas ar akumulatoru. Sadaļā Akumulators var 
apskatīt informāciju par lietojumprogrammu strāvas patēriņu.

Uzlāde caur USB, uzlādes līmenis - 65%

•	Izvēlieties opciju Dzēst datus/Rūpnīcas atiestate, izmantojot ierīces 
pogas Skaļums +/-, un nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai 
apstiprinātu savu izvēli.
•	Izvēlieties “jā” – dzēst visus lietotāja datus – un nospiediet pogu Izvēlne
•	Pakalpojuma izvēlnē izvēlieties sistēmas atsāknēšanu un nospiediet 

pogu Izvēlne.
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Pieejamo tīklu sarakstsIeslēgt bezvadu savienojumu 

Izvēlētais bezvadu tīkls Ievadiet paroli Nospiediet “Savienoties”

BEZVADU SAVIENOJUMS

Pieslēgšanās bezvadu tīklam, izmantojot automātiski 
ģenerētu IP adresi
1. Dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Bezvadu savienojumi un tīkli un 

ar slidināšanas palīdzību ieslēdziet °Wi-Fi slēdzi pozīcijā Ieslēgts. Ierīce 
meklē pieejamos bezvadu tīklus un parāda atrasto tīklu nosaukumus.
2. Lai veiktu savienojumu, pieskarieties tīkla nosaukumam un ierakstiet 
paroli, ja nepieciešams. Nospiediet pogu Savienoties.
Šajā tīkla atzarā IP adrese tiek iegūta automātiski. Jūs varat apskatīt 
papildu tīkla opcijas, atzīmējot iespēju Rādīt papildu opcijas. 
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Pieslēgšanās bezvadu tīklam, manuāli konfigurējot tīkla 
iestatījumus

1. Lai manuāli iestatītu bezvadu tīkla parametrus, nospiediet pogu Piev-
ienot tīklu sadaļā Iestatījumi, aktivizētajā logā norādiet tīkla nosaukumu, 
aizsardzības protokolu, paroli un nospiediet pogu Saglabāt.

2. Pieskarieties un paturiet uz tīkla pievienoto bezvadu tīklu sarakstā. 
Pieskarieties pogai Rediģēt tīklu aktivizētajā dialoglogā. Izvēlieties 
iespēju Radīt papildu opcijas.
3. Ja tīklam nav starpniekservera iestatījumu, pieskarieties iespējai Nav 

sadaļā Starpniekservera iestatījumi, vai pieskarieties pogai Manuāli 
aktivizētajā izvēlnē.
4. Ievadiet no tīkla administratora saņemtos starpniekservera 
iestatījumus.
5. Nospiediet Saglabāt.
6. Nospiediet Statiska sadaļā IP iestatījumi un ierakstiet IP adresi, vārteju, DNS.
7. Nospiediet Saglabāt.

Ielieciet ķeksīti, lai apskatītu papildu opcijas Noklusētie iestatījumi

Pievienot tīkluMeklē tīklus
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PAPILDU OPCIJAS

Ar papildu opcijām ir iespējams ieslēgt un izslēgt paziņojumus, ja ir piee-
jams atvērts tīkls. Lai tos aktivizētu, atveriet sadaļu Iestatījumi > Wi-Fi un 
nospiediet lietojumprogrammas izvēlnes pogu ekrāna labajā, augšējā 
stūrī un izvēlieties Papildu.

BEZVADU TĪKLA IZSLĒGŠANA

Lai izslēgtu Wi-Fi moduli, ar slidināšanas palīdzību ieslēdziet Wi-Fi slēdzi pozīcijā 
Izslēgts, kas atrodas sadaļā Iestatījumi > Bezvadu savienojumi un tīkli.

Papildu opciju aktivizēšanas poga

BLUETOOTH

Lai izveidotu Bluetooth savienojumu, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu vai no-
spiediet strāvas pārvaldības logrīka pogu.

Lai veiktu Bluetooth konfigurāciju, dodieties uz sadaļu Bluetooth 
iestatījumi un norādiet ierīces nosaukumu, iestatiet redzamību un tās 
periodu. Lai meklētu citas ierīces, nospiediet Meklēt ierīces. Lai veiktu 
savienojumu ar noteiktu ierīci, nospiediet uz tās nosaukuma.
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DATU PĀRRAIDE

Lai nosūtītu datus no datora uz ierīci un otrādi, izmantojiet mikro USB 
kabeli.

Pēc kabeļa pievienošanas ierīce tiks atpazīta ka USB atmiņa, un ierīces 
atmiņa un mikro SD karte (ja tāda ir) būs redzama kā USB atmiņa jūsu 
datora pārlūkā vai citā datņu pārvaldniekā.

Tagad datus iespējams kopēt ierīces iekšējā atmiņā vai mikro SD kartē.

Lai mainītu USB savienojuma veidu, izvērsiet paziņojumu paneli galvenajā 
ekrānā un izvēlieties iespēju Savienots kā ar USB atmiņu.   Jaunā logā 
izvēlieties citu savienojuma veidu.

Pēc datu pārsūtīšanas izvērsiet paziņojumu paneli, izvēlieties USB 
savienojumu, nospiediet Izslēgt USB atmiņuun nospiediet attiecīgo 
pogu. Tagad jūs varat atvienot mikro USB kabeli.

Sadaļā Iestatījumi > Bezvadu savienojumi un tīkli > Datu lietojums var 
iestatīt vēl citus datu pārsūtīšanas parametrus.

IEPROGRAMMĒTA IERĪCES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Lai taupītu akumulatora enerģiju, jūs varat iestatīt ierīces automātiskās 
ieslēgšanās un izslēgšanās laiku.
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Izvēlieties lietojumprogrammu sarakstu

Instalētās lietojumprogrammas      
Atmiņa, kuru izmanto lietojumprogrammas

IZDRUKA

Ierīcei ir Cloud Print funkcija. Google Cloud Print ir tehnoloģija, ar kuras 
palīdzību var drukāt no tīmekļa, izmantojot jebkādu ierīci, tostarp šo, un 
jebkuru printeri.

INFORMĀCIJA PAR LIETOJUMPROGRAMMĀM

Lai apskatītu informāciju par instalētajām lietojumprogrammām, jums ir 
jāatver lietojumprogrammu saraksts: Dodieties uz Iestatījumi > Ierīce > 
Lietojumprogrammas. Nospiežot uz lietojumprogrammas nosaukuma, 
jūs varēsiet redzēt sīkāku informāciju par to, apturēt to, ja tā darbojas, 
un dzēst lietojumprogrammas datus.
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Aparātprogrammatūras atjaunināšana 
Oficiālie aparātprogrammatūras atjauninājumi tiek publicēti oficiālajā 
PocketBook vietnē (www.pocketbook-int.com/us). Ir ieteicams instalēt 
oficiālos aparātprogrammatūras atjauninājumus, jo tie satur labojumus 
un papildinājumus, kas uzlabo ierīces darbību.

Oficiālo aparātprogrammatūras atjauninājumu instalēšana neietekmē 
garantijas nosacījumus.

Garantija neattiecas uz programmatūru, kas instalēta no citiem avotiem, 
nevis PocketBook vietnes.

Aparātprogrammatūra ir atjaunojama vairākos veidos.

UZMANĪBU! Pirms aparātprogrammatūras atjaunošanas, lūdzu, pārliecinieties, ka 
ierīce ir pilnībā uzlādēta, lai ierīce neizlādētos atjaunošanas laikā! Izlāde var izraisīt 
smagus ierīces programmatūras bojājumus.

AUTOMĀTISKĀ ATJAUNINĀŠANA

Šajā atjaunināšanas gadījumā jūsu ierīcei jābūt pieslēgtai internetam.

1. Ieejiet sadaļā Iestatījumi > Sistēma > Par ierīci > Sistēmas atjauninājumi.
2. Ja vēlaties, lai ierīce automātiski meklē atjauninājumus, atzīmējiet 
izvēles rūtiņu Aktivēt vai dezaktivēt automātisko atjaunināšanu.
3. Lai uzreiz pārbaudītu atjaunojumu pieejamību, izvēlieties Noskaidrot, 
vai ir aparātprogrammatūras atjauninājumi.

Ja aparātprogrammatūras atjauninājumi ir pieejami, tad ierīce automātiski 
lejupielādē un instalē tos.

UZMANĪBU! Reizēm vairāku programmu komplekts ir ievietots vienā PBI paketē.  
Lai instalētu tās pēc aparātprogrammatūras atjaunināšanas, lūdzu, apstipriniet 
PBI paketes instalācijas vedņa procesu (ja tas parādās automātiski) vai atveriet 
instalācijas failu caur “Datņu pārvaldnieku” (vairāk informācijas par PBI paketēm ir 
sadaļā “PBI pakešu atbalsts” ).
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MANUĀLA ATJAUNINĀŠANA
1. variants
1. Lejupielādējiet savā datorā vēlamo aparātprogrammatūras versiju 

(www. pocketbook-int.com/us/support/pocketbook-surfpad)
2. Pievienojiet ierīci datoram un iekopējiet aparātprogrammatūras datni 

(ar .upkg paplašinājumu) iekšējā atmiņā vai ārējā mikro SD kartē.
3. Dodies uz atjauninājumu sadaļu Iestatījumi > Par ierīci > Sistēma 
4. Izvēlieties opciju  SD karte. Aktivizētajā sarakstā izvēlieties 
nepieciešamo aparātprogrammatūras versiju un nospiediet pogu OK.

2. variants
1. Lejupielādējiet savā datorā vēlamo aparātprogrammatūras versiju
2. Pievienojiet ierīci datoram un iekopējiet aparātprogrammatūras datni (ar 

.upkg paplašinājumu) iekšējā atmiņā vai ārējā mikro SD kartē.
3. Ja ierīce ir ieslēgta, izslēdziet to, ilgi turot nospiestu izslēgšanas pogu un 

izvēloties attiecīgo izvēlnes opciju
4. Piespiediet un turiet nospiestu pogu Skaļums + un ieslēdziet ierīci, 

nospiežot ieslēgšanas pogu
5. Android sistēmas atkopšana – aktivizētā izvēlne (Android platformas log-

otips). Tagad varat atlaist pogu Skaļums + 
6. Izvēlieties opciju Instalēt atjauninājumus no SD kartes, izmantojot ierīces 

taustiņus Skaļums +/- un nospiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai 
apstiprinātu savu izvēli
7. Izvēlieties aparātprogrammatūru ar pogām Skaļums +/-  un nospiediet 

pogu Ieslēgt/Izslēgt, lai apstiprinātu darbību.
8. Ierīcē notiks nepieciešamā atjaunināšanas darbība, un tā atsāknēsies..

PIEZĪME Lai pārtrauktu darbību Android sistēmas atkopšana, izvēlieties opciju 
Veikt sistēmas atsāknēšanu.

3. variants
1. Lejupielādējiet savā datorā vēlamo aparātprogrammatūras versiju
2. Pievienojiet ierīci datoram un iekopējiet aparātprogrammatūras datni 

(ar .upkg paplašinājumu) iekšējā atmiņā vai ārējā mikro SD kartē.
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Problēma Risinājums
Ierīce nereaģē uz 

pieskārienu un 
taustiņu spiešanu

Restartējiet ierīci: Nospiediet un 10 
sekundes turiet pogu Ieslēgt/Izslēgt, līdz 
ierīce izslēdzas. Turpinot turēt nospiestu 
Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu vēl 5 
sekundes, ierīces enerģijas pārvaldības 
sistēma pilnībā atsāknēsies. Lai ieslēgtu 
ierīci, atkal nospiediet ieslēgšanas pogu kā 
parasti.

Pēc ieslēgšanas 
parādās vienīgi 

uzplaiksnījuma ekrāns 
(bloķēšanas ekrāns

neparādās)

•	Izslēdziet ierīci, ilgi turot nospiestu 
ieslēgšanas pogu
•	Nospiediet un turiet nospiestu pogu 

Skaļums + un ieslēdziet ierīci, nospiežot 
ieslēgšanas pogu
•	Android sistēmas atkopšana – ekrānā 

redzamā izvēlne (Android platformas log-
otips ar izsaukuma zīmi). Tagad varat atlaist 
pogu Skaļums + 
•	Izvēlieties opciju Dzēst datus/Rūpnīcas 

atiestate, izmantojot ierīces pogas 
•	Skaļums +/- un nospiediet Ieslēgšanas/

Izslēgšanas pogu, lai apstiprinātu savu 
izvēli.
•	Izvēlieties “jā” – dzēst visus lietotāja da-

tus – un nospiediet izvēlnes pogu
•	Pakalpojuma izvēlnē izvēlieties sistēmas 

atsāknēšanu un nospiediet izvēlnes pogu.

3. Dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Dublējums un atiestate > Atkopšanas 
režīms.
4. Ierīce atsāknēsies, un aparātprogrammatūras atjaunināšana 

turpināsies pēc 2. varianta scenārija, sākot no 5. punkta.
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Atbilstība starptautiskajiem standartiem  
Ierīcei jābūt USB pieslēgvietai, kas atbilst personālā datora vai klēpjdatora 

ierobežotas jaudas strāvas avotam.

Ierīce jānodrošina ar adapteru, kas atbilst ierobežotas jaudas strāvas avotam.

Maiņstrāva:
Ražotājs: Shenzhen Dokocam Energy Technology Co., Ltd.

Modelis: STC-D0502000-AF

Nominālās jaudas spriegums: Līdzstrāva 5 V 2,5 A

SVARĪGA INFORMĀCIJA: Šī izstrādājuma neatļauta pārveidošana un modificēšana 
apdraud tās elektromagnētisko saderību un bezvadu atbilstību, liedzot turpmāku 
izstrādājuma izmantošanu. Šī izstrādājuma elektromagnētiskā saderība ir 
apstiprināta apstākļos, kas ietver saderīgu perifēro ierīču izmantošanu un ekranētu 
kabeļu savienojumus starp sistēmas komponentiem. Ir svarīgi izmantot saderīgas 
perifērās ierīces un ekranētus kabeļus savienojumiem starp sistēmas komponen-
tiem, lai samazinātu traucējumu rašanās iespēju radioaparātu, televizoru un citu 
elektronisko ierīču darbībā..

Eiropas Kopienas atbilstības deklarācija

Aprīkojums ir marķēts ar 0700 simbolu, un to drīkst izmantot visa Ei-

ropas Kopienā.

Aprīkojums atbilst Direktīvai 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju 

termināla iekārtām un šādām tehniskajām specifikācijām:

EN 300 328 – Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi 

(ERM); Platjoslas pārraides sistēmas; Datu pārraides iekārtas, kas darbojas 2.4 

2,4 GHz ISM joslā un pielieto spektru paplašinošu modulācijas paņēmienu; 

Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas par radioiekārtām un 

telekomunikāciju termināla iekārtām 3. panta 2. punkta pamatprasībām.

EN 301 489-1 – Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra 

jautājumi (ERM); Elektromagnētiskās saderības (EMS) standarts radioiekārtām 

un dienestiem; 1.daļa: Vispārējās tehniskās prasības
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ETSI EN 301 489-7 – Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra 

jautājumi (ERM); Elektromagnētiskās saderības (EMS) standarts radioiekārtām un 

dienestiem; 7.daļa:  Īpašie nosacījumi ciparu šūnu radio telekomunikāciju sistēmu 

(GSM un DCS) mobilajām un pārnēsājamām radioiekārtām un palīgiekārtām

EN 301 489-17 – Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra 

jautājumi (ERM); Radioiekārtu un dienestu elektromagnētiskās saderības (EMC) 

standarts; 17. daļa: Īpašie nosacījumi 2,4 GHz platjoslas pārraides sistēmām un 

5 GHz augstas veiktspējas (RLAN) iekārtām

ETSI EN 301 489-24 – Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra 

jautājumi (ERM); Elektromagnētiskās saderības (EMS) standarts radioiekārtām 

un dienestiem; 24.daļa: Īpašie nosacījumi IMT-2000 tiešās secības CDMA 

universālās zemes radiopiekļuves tīkla (UTRA) mobilajām un pārnēsājamām ra-

dio un palīgiekārtām

ETSI EN 301 511 – Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM); GSM 900 un GSM 

1800 joslu mobilo staciju harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 

(1999/5/EK) 3. panta 2. punkta pamatprasībām

ETSI EN 301 908-1 – Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra 

jautājumi (ERM); MT-2000 trešās paaudzes šūnu tīklu bāzes stacijas (BS), re-

translatori un lietotāja iekārtas (UE); 1. daļa: Harmonizēts IMT–2000 Eiropas 

standarts (EN), ievads un vispārējās prasības, kas atbilst Direktīvas (1999/5/EK) 

3. panta 2. punkta pamatprasībām:

EN 60950-1 – Informācijas tehnoloģijas iekārtas - Drošums - 1.daļa: Vispārīgās 

prasības

EN 62311: 2008 – Elektronisko un elektrisko iekārtu novērtēšana sakarā 

ar ierobežojumiem 0 Hz līdz 300 GHz elektromagnētisko lauku iedarbībai uz 

cilvēkiem

Marķējuma simbols norāda, ka tiek piemēroti lietošanas ierobežojumi.

Francija — 2,4 GHz Francijas galvaspilsētā:
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lietojumu:

•	Iekštelpās: maksimālā jauda (EIRP*) 100 mW visai 2400-2483.5 MHz 

frekvenču joslai

•	Ārpus telpām: maksimālā jauda (EIRP*) 100 mW 2400-2454 MHz joslai un 

maksimālā jauda (EIRP*) 10 mW 2454-2483 joslai

Sertifikācijas informācija (SAR). Ierīce atbilst radioviļņu iedarbības 
pamatnostādnēm
Jūsu ierīce raida un uztver radiosignālu. Tā ir konstruēta tā, lai nepārsniegtu 

starptautiskajās pamatnostādnēs noteiktos radioviļņu iedarbības ierobežojumus. 

Šīs pamatnostādnes izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija ICNIRP, un tās 

ietver drošības rezerves, kas izstrādātas, lai nodrošinātu visu personu aizsardzību 

neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Ierīču iedarbības pamatnostādnēs lietota tāda mērvienība kā specifiskais 

absorbēšanas ātrums jeb SAR. ICNIRP pamatnostādnēs neteiktais SAR 

ierobežojums ir 2 vati uz kilogramu (W/kg) vidēji uz 10 auduma gramiem. 

SAR testi veikti, lietojot standarta darba pozīcijas, kad ierīce pārraida datus ar 

augstāko sertificēto jaudas līmeni visās testētajās frekvenču joslās.

Šis aprīkojums atbilst 1999. gada 12. jūlija Eiropas Padomes Ieteikumam 

(1999/519/EK).par elektromagnētiskā lauka (0 Hz - 300 GHz) ietekmes uz plašu 

sabiedrību ierobežošanu.
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Klientu atbalsts  
Sīkāku informāciju par tehniskās apkopes centriem attiecīgajā valstī var 
iegūt, zvanot pa šiem tālruņa numuriem:

Česko 800-701-307

Deutschland 0-800-187-30-03

France 0805-080277

Israel         1-809-494246

Polska 0-0-800-141-0112

Österreich 0-800-802-077

Schweiz 0-800-898-720

Slovensko 0-800-606-676

USA/Canada 1-877-910-1520

Россия 8-800-100-6990

Україна 0-800-304-800

Казахстан 8-800-333-35-13

Беларусь 8-820-0011-02-62

საქართველო 995-706-777-360 

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com
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