
Naudotojo vadovas
PocketBook SURFpad 4 S



2

Turinys

NAUDOJIMO SAUGA                                       4

IŠVAIZDA  6

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 7

DARBO PRADŽIA  8
Baterijos įkrovimas 8
Prietaiso atrakinimas 9
Pradinis darbalaukis 9
Vaizdas ekrane 10
Valdymas pirštais 11
Ekrano klaviatūros naudojimas 12
Meniu 12
Jungimasis prie belaidžio interneto tinklo 13
Micro sd kortelės įdėjimas 13
Jungimasis prie mobiliųjų tinklų 14

PROGRAMINĖ ĮRANGA  16
Duomenų valdymas  16
Programų įjungimas 17
Aplankų kūrimas pradiniame ekrane 18
Programų šalinimas  19
Atidarytų programų sąrašas 19
Iš anksto įrašytos programos 20
Pbi paketų naudojimas 22
Muzikos klausymas 23
Galerija 24
Mx player 24
Vaizdo kamera 25
Naršyklė 25
Elektroninis paštas 26

NUSTATYMAI  27
Kalba ir įvestis 28
Garso nustatymai 30



3

Ekrano nustatymai 31
Atmintinė 32
Kitų prietaisų prijungimas 32
Išorinės atmintinės ir kitų prietaisų atjungimas 32
Vietovės prieiga ir sauga 33
Data ir laikas 33
Gamyklos duomenų atkūrimas 34
Baterijos įkrautumo būsena 35
Belaidis interneto ryšys 36
Išplėstinės parinktys 38
Belaidžio interneto išjungimas 38
Bluetooth 38
Duomenų perdavimas 39
Įjungimo ir išjungimo programavimas 39
Spausdinimas 40
Informacija apie programas 40

PROGRAMINĖS APARATINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS 41

ATITIKTIS TARPTAUTINIAMS STANDARTAMS 44

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  47



4

Naudojimo sauga                                      
Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, atidžiai perskaitykite šį skyrių. Laikydamiesi šių 

instrukcijų, užtikrinsite saugą ir pailginsite prietaiso naudingo tarnavimo laiką.

Laikymo, nešiojimo ir naudojimo sąlygos

Prietaisą galima naudoti nuo 0°C iki +40°C temperatūroje. Nelaikykite jo itin 

aukštoje arba žemoje temperatūroje. Nepalikite laidų šalia šilumos šaltinių. Įkaitę 

laidai ir jų izoliacija gali deformuotis arba būti pažeisti, o tai gali sukelti gaisrą arba 

elektros šoką.

Saugokite prietaisą nuo šių veiksnių:
•	tiesioginių saulės spindulių;
•	tiesioginės liepsnos ar dūmų (cigarečių, žiebtuvėlių, atviros liepsnos ir 

pan.);
•	skysčių ir drėgmės poveikio (nenaudokite prietaiso lyjant, lauke esant 

didelei drėgmei, netoli vandens telkinių ir pan.);
•	neleiskite į vidų patekti drėgmei ar skysčiams;
•	venkite stiprių elektromagnetinių laukų, elektrostatinio krūvio ir dirbtinių 

UV elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių;
•	nespauskite per stipriai prietaiso ekrano, jungčių ir klavišų.

Nepalikite prietaiso ilgam prastai vėdinamoje aplinkoje, pavyzdžiui, automobilyje, 

uždarytoje dėžėje ar pakuotėje.

Nenumeskite prietaiso ir nebandykite jo lenkti. Saugokite ekraną nuo jį subraižyti 

ar pažeisti galinčių daiktų. Siekiant užtikrinti tinkamą ekrano apsaugą, rekomen-

duojama prietaisą laikyti apsauginiame ir (arba) kietame dėkle.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė priežiūra
Neardykite ir nekeiskite prietaiso.

Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo baterija, kroviklis (pažeistas korpusas, blogas 

kontaktas, nutrūkęs maitinimo laidas) ar SD kortelė. Jei baterija pažeista (įtrūkęs 

korpusas, teka elektrolitas, deformuota ir pan.), ją turi pakeisti įgaliotas specialis-

tas. Naudojant savo gamybos arba pakeistas  
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baterijas, gali įvykti sprogimas ir (arba) sugesti įrenginys. Nenaudokite organinių 

ar neorganinių tirpiklių (pvz., benzolo ar pan.) ekranui ir korpusui valyti. Dulkes 

nuo prietaiso paviršiaus valykite minkšta šluoste. Užlašinkite kelis lašus distiliuoto 

vandens nešvarumams pašalinti.

Ekrane gali būti iki penkių defektinių pikselių. Tai nelaikytina ekrano defektu, ku-

riam būtų taikytina garantija.

Besibaigiant gaminio garantiniam laikotarpiui, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju ap-

tarnavimo centru, kur bus patikrinta, ar prietaisas gali būti toliau saugiai naudojamas.

Išsamios informacijos apie jūsų regiono aptarnavimo centrus rasite „PocketBook 

International“ interneto svetainėje: http://www.pocketbook-int.com/support.

Radijo dažnių naudojimo sauga
Prietaisas priima bei transliuoja radijo dažnių bangas, todėl gali trikdyti radijo ryšį 

bei kitos elektroninės įrangos veiklą. Jei naudojate asmeninius medicinos prie-

taisus (pvz., širdies stimuliatorių arba klausos aparatą), susiekite su savo gydytoju 

ar prietaisų gamintoju ir išsiaiškinkite, ar šie medicinos prietaisai apsaugoti nuo 

išorinių radijo dažnių signalų.

Nenaudokite belaidžio ryšio ten, kur tai draudžiama, pavyzdžiui, lėktuvuose ar ligoninėse, 

nes galite sutrikdyti aviacinės elektronikos bei medicinos įrangos veikimą.

Utilizavimas
Netinkamai utilizavus šį prietaisą galima pakenkti aplinkai bei visuomenės svei-

katai. Siekiant išvengti tokių pasekmių, būtina laikytis tam tikrų prietaiso utiliza-

vimo reikalavimų. Be to, perdirbant šias medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. 

Papildomos informacijos apie perdirbimą gausite susisiekę su vietos savivaldybe, 

vietine atliekų tvarkymo įmone, parduotuve, kurioje įsigijote prietaisą ar įgaliotuoju 

aptarnavimo centru.

Elektros ir elektroninių komponentų utilizavimą numatanti direktyva taikoma ES 

ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros atliekų utilizavimo sistemos. Kitose 

šalyse utilizuokite baterijas pagal vietinius įstatymus.

Nedeginkite baterijos, nes gali sprogti!
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Išvaizda 

1. Galinė kamera

2. Mikrofonas

3. Micro USB jungtis

4. Priekinė kamera

5. Garsiakalbis

6. Įjungimo/Išjungimo mygtukas

7. Pagarsinimo mygtukas

8. Patylinimo mygtukas

9. Kombinuotas Mikro SIM ir SD 

kortelės dėklas

10. Ausinių lizdas



7

Techninės specifikacijos
Ekranas 7” colių 1920 × 1200 raiškos jutiklinis

Procesorius
Octa-Core ARM Cortex A7, 1.7 GHz 
(MT8392)

Operatyvioji atmintis (RAM) 2 GB

       Vidinė atmintinė 16 GB *

Operacinė sistema Android™ 4.4

Įvesties ir išvesties priedai
1×micro USB 2.0 jungtis, 3.5 mm ausinių 
lizdas, mikrofonas, Micro SIM kortelė

Kortelių skaitytuvas microSD (SDXC/SDHC) iki 64GB

Ryšiai
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n), 3G, GPS, 
Bluetooth 4.0, FM radijo bangos

Vaizdo kamera
Galinė – 8 megapikselių, 
priekinė – 2 megapikselių

Garsas Garsiakalbis, mikrofonas

Akselerometras Yra

Baterija Ličio polimerų, 4000 mAh **

Matmenys 193.2 × 107.9 × 9.3 mm

Svoris 345 g

Teksto formatai
epub, fb2, txt, doc, rtf, html, chm, 
tcr, pdf, pml

Vaizdo formatai JPEG, PNG, BMP, GIF

Garso įrašų formatai MP3, WMA, AAC

Vaizdo įrašų formatai

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

* Prieinama vidinės atminties talpa priklauso nuo jūsų įrenginio programinės 
įrangos konfigūracijos.

** Baterijos veikimo trukmė ir anksčiau nurodytos vertės gali kisti priklausomai 
nuo naudojimo režimo, ryšio ir nustatymų.
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Darbo pradžia 

BATERIJOS ĮKROVIMAS

Pakuotėje esanti įrenginio baterija yra neįkrauta, todėl pirmiausiai 
ją įkraukite. Pirmo krovimo metu rekomenduojama išjungtą prietaisą 
krauti nuo 8 iki 12 valandų. Vėliau visiškai įkrauti baterijai pakaks 5–6 
valandų. Pirmo krovimo metu rekomenduojama prietaisą laikyti išjungtą, 
kitaip jis gali vartoti daugiau energijos nei įkraunama, ypač jei kraunate 
asmeniniu kompiuteriu. Pirmą kartą kraudami bateriją:
1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Jei neišjungtas, paspauskite 
ir kelias sekundes palaikykite Įjungimo / Išjungimo mygtuką. 
Pasirodžiusiame meniu pasirinkite funkciją Išjungti ir prietaisas išsijungs
2. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio ar elektros tinklo „Micro USB“ 
laidu, kurį rasite pakuotėje.

•	 kiškite USB laidą į prietaiso prievadą kaip parodyta:

DĖMESIO! Netinkamai prijungus USB laidą, galima sugadinti prietaisą. Garantija 
nedengia žalos, patirtos dėl netinkamo laido prijungimo.

•	 Kol USB laidas prijungtas, prietaisas turi būti laikomas šalia as-
meninio kompiuterio ar kroviklio.

PASTABA Bateriją rekomenduojama krauti krovikliu. Jei bateriją kraunate iš as-
meninio kompiuterio, geriau prietaisą išjungti, nes jis gali vartoti daugiau energijos, 
nei įkraunama.

USB laidas
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PRIETAISO ATRAKINIMAS

Norėdami atrakinti prietaisą, bakstelėkite spynelę ir nutempkite ją iš ap-
skritimo prie vienos iš piktogramų.

PRADINIS DARBALAUKIS

Pranešimų 
zona

Paieška 
Google

Atgal – grįžti 
į ankstesnį 
darbalaukį

Grįžti į pradinį 
darbalaukį

Pa s k u t i n ė s 
n a u d o t o s 
programos

A t i d a r y t i 
p r o g r a m ų 
ir valdiklių 
sąrašą

Programos
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VAIZDAS EKRANE

Prietaisą pavertus iš horizontalios padėties į vertikalią ir atvirkščiai, ekra-
no orientacija pasikeičia automatiškai. Automatinį ekrano pasukimą 
galima įjungti arba išjungti skyrelyje Nustatymai > Įrenginys > Ekranas.

Horizontalus vaizdas

Vertikalus vaizdas
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VALDYMAS PIRŠTAIS

Bakstelėjimas
Trumpai ir švelniai palietus ekraną, atidaromas elementas (pvz., 
failas, programa, aplankas ar meniu punktas).

Palietimas ir palaikymas
Šiuo gestu atidaromas kontekstinis meniu, rodantis įvairias 
parinktis elementui. Pradiniame darbalaukyje šiuo gestu galima 
perkėlinėti elementus. 

Stumtelėjimas
Stumtelėjimas ekrane pirštu vertikaliai ar horizontaliai.

Tempimas
Palieskite, laikykite ir tempkite elementą iki norimos vietos.

Greitas slydimas
Panašu į stumtelėjimą, tačiau piršto judesys turi būti greitesnis. Šiuo 
gestu greitai praverčiami sąrašai. 

Sugnybimas
Kai kuriose programose (pvz., žemėlapiuose) galima keisti 
mastelį „sugnybant“ ekraną. Artinkite du pirštus vieną prie kito, 
kad nutolintumėte vaizdą, ir tolinkite pirštus, kad priartintumėte.
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EKRANO KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS

Norėdami įjungti ekrano klaviatūrą, palieskite bet kurį tekstui rinkti skirtą 
laukelį. Įveskite tekstą liesdami klaviatūros mygtukus.

1. Įjungia simbolių rašymo režimą;
2. Perjungia didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymą;
3. Paieška balsu;
4. Teksto įvedimo laukelis;
5. Ištrinti prieš tai esantį ženklą;
6. Įvesti tekstą;
7. Spaudžiant ir laukiant keičiama įvesties kalba;
8. Keisti įvesties kalbą.

MENIU

Dauguma programų turi dviejų tipų meniu: programos (skyriaus) meniu 
ir kontekstinį meniu. Programos (skyriaus) meniu įjungiamas paspaudus 
Meniu mygtuką . Kontekstinis meniu įjungiamas paspaudus ir palai-
kius ekraną arba elementą ekrane – tai priklauso nuo programos.

PASTABA Ne visos programos turi programos arba skyriaus meniu.  Tokiais atve-
jais paspaudus Meniu mygtuką nieko neįvyks.

1

2

4

5
6

73 8
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JUNGIMASIS PRIE BELAIDŽIO INTERNETO TINKLO

Jei nesuderinote belaidžio interneto tinklo nustatymų parengdami 
prietaisą, tai galite padaryti ir vėliau.
1. Pasirinkite meniu punktą Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai. 

Pažymėkite „Wi-Fi“ parinktį.
2. Bus parodytas pasiekiamų belaidžio interneto tinklų sąrašas.
3. Prietaisas automatiškai nustato apsaugos tipą ir, jei nereikia įvesti 
papildomų duomenų (pvz., duoto slaptažodžio), bus prisijungta prie in-
terneto tinklo.
4. Kitu atveju reikės nurodyti slaptažodį bei kitus apsaugos duomenis 

(jei prašoma) rankiniu būdu.

Apie išsamesnius tinklo nustatymus skaitykite šio Naudotojo vadovo 
skyrelyje Belaidis interneto ryšys.

MICRO SD KORTELĖS ĮDĖJIMAS

Įrenginio vidinės atmintinės talpa yra 16 GB, tačiau ją galite padidinti 
naudodami „Micro SD“ kortelę..

Nugarėlės vaizdas

SD kortelė

SIM kortelė
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SIM ir SD kortelių dėklą ištrauksite naudodami prietaiso pakuotėje esantį 
spaustuką. Įdėkite kortelę į dėklą kaip parodyta paveikslėlyje ir lengvai 
pastumkite dėklą, kol kortelė užsifiksuos.

DĖMESIO! Prieš išstumdami „Micro SD“ kortelę, išjunkite prietaisą arba atjunkite 
kortelę atidarę meniu punktą Nustatymai > Atminties nustatymai > Atjungti SD kortelę. 
Išimant kortelę jos neatjungus, gali būti pažeisti joje saugomi duomenys.

Norėdami išimti kortelę, švelniai paspauskite jos kraštą, kad ši atsilaisvintų, 
tuomet ją galėsite ištraukti.

DĖMESIO! Užstrigus SD arba SIM kortelei, nebandykite ištraukti jos patys, o nedels-
dami susisiekite su klientų aptarnavimo centru

JUNGIMASIS PRIE MOBILIŲJŲ TINKLŲ

DĖMESIO! Kai kurios paslaugos prietaise teikiamos neklausiant vartotojo leidimo 
prisijungti prie interneto (pavyzdžiui, sinchronizavimas). Norėdami sužinoti duomenų 
perdavimo įkainius, kreipkitės į savo mobiliojo tinklo operatorių.

Prietaisas prie interneto jungiasi per GSM ir (arba) WCDMA mobiliojo ryšio tinklus.

DĖMESIO! Prieš įdėdami arba išimdami SIM kortelę, prietaisą išjunkite.

Įkiškite mobiliojo tinklo operatoriaus SIM kortelę kaip parodyta paveikslėlyje 
ir įjunkite prietaisą.

Jeigu kortelė yra apsaugota PIN kodu, jį turėsite įvesti naudodamiesi pri-
etaiso ekrano klaviatūra. PIN kodo užklausos nustatymus galite pakeisti 
meniu punkte Nustatymai > Sauga > SIM kortelės užraktas > Užrakinti 
SIM kortelę. Šiame skyriuje galima nustatyti, ar atrakinant ekraną turi būti 
teikiama PIN kodo užklausa. Čia taip pat galima pakeisti SIM kortelės PIN 
kodą.

PASTABA Jeigu pasirinksite „Užrakinti SIM kortelę“ nustatymą, PIN kodo bus prašomą 
kaskart atrakinant ekraną.

Paprastai mobiliojo tinklo operatoriai SIM kortelėje ryšio konfigūraciją 
(pavyzdžiui, APN) nustato iš anksto, todėl prietaisas prie tinklo prisijungia  
automatiškai. 
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DĖMESIO! Jeigu prietaisas prijungtas prie belaidžio interneto, perduodant du-
omenis pirmenybė bus teikiama šiam tinklui.

Norėdami pakeisti ryšio nustatymus, atidarykite meniu punktą Nustaty-
mai > Belaidis ryšys ir tinklai > Daugiau > Mobilieji tinklai.

•	Duomenų prijungimas – įjungti arba išjungti mobiliojo tinklo ryšį.
•	Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu – nustatyti, ar naudoti 

mobiliojo ryšio duomenis, kai esate už savo mobiliojo tinklo operatoriaus 
veikimo zonos ribų, pavyzdžiui, užsienyje.
•	Pageidautini tinklai.
•	Tinklo nustatymas – pasirinkti tinkamiausią mobiliojo ryšio tinklą arba 

nustatyti automatinę tinklų paiešką.
•	Prieigos taško pavadinimas – interneto prieigos taškų konfigūracija. 

Jeigu norite nustatyti daugiau nei vieną tašką, atverkite skyriaus meniu 
ir įveskite jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus pateiktus parametrus.
•	Tinklo operatoriai – pasirinkite, prie kokio tinklo operatoriaus norite 

jungtis. Paspauskite Automatinis parinkimas, jei norite jungtis prie 
numatytojo tinklo.
Pasirinkus Rankinis parinkimas, prietaisas ieškos galimų mobiliojo ryšio 
tinklų, iš kurių galėsite rinktis patys. Pavyzdžiui, šis nustatymas naud-
ingas naudojantis tarptinkliniu ryšiu, nes galėsite pasirinkti žemiausias 
kainas siūlantį operatorių.

PASTABA Susisiekite su savo mobiliojo ryšio operatoriumi norėdami sužinoti 
tarptinklinio ryšio įkainius.
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Programinė įranga 
DUOMENŲ VALDYMAS 

Vidinėje prietaiso atmintinėje ar išorinėje „Micro SD“ kortelėje laikomus 
failus galite tvarkyti naudodami File Manager (Failų tvarkyklę). Norėdami 
atverti File Manager, paspauskite jo piktogramą programų sąraše.

1. Pagrindinis aplankas – grįžtama į aukščiausią failų hierarchijos lygmenį; 
2. Kelias į aplanko vietą;
3. Paieška – atveria paieškos laukelį;
4. Sukurti aplanką;
5. Rinktis kelis failus / aplankus;
6. Failų tvarkyklės nustatymai.

Paspaudus ir palaikius elementą įjungiamas kontekstinis meniu, kuriuo 
galima perkelti, kopijuoti arba trinti failus.

1

3 4 5 62
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PROGRAMŲ ĮJUNGIMAS

Programas galima įjungti spustelėjus piktogramą darbalaukyje arba pa-
sirinkus iš programų sąrašo. Programos šaukinį galite sukurti bet kuri-
ame darbalaukyje. Paslinkite pradinį ekraną iki norimo darbalaukio ir 
atverkite programų sąrašą.

Palieskite ir palaikykite norimos programos piktogramą, kol pasirodys 
darbalaukis. Atleidus pirštą, piktograma liks darbalaukyje. Norėdami 
įjungti programą, bakstelėkite jos piktogramą.

Mygtukas programų sąrašams atverti

Norėdami sukurti šaukinį pradiniame ekrane, pa-
sirinkite programą iš sąrašo ir paspaudę palaikykite

Programų šaukiniai
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APLANKŲ KŪRIMAS PRADINIAME EKRANE

Darbalaukio piktogramas galima sugrupuoti į aplankus. Norėdami su-
kurti aplanką, palieskite ir laikydami tempkite pasirinktą piktogramą iki 
piktogramos, su kuria ją norite sugrupuoti, tada atleiskite pirštą.

Tokiu pat būdu galite į šį aplanką įkelti ir kitų 
programų piktogramas. Norėdami pervadinti 
aplanką, palieskite jo pavadinimą ir atsiradusia 
klaviatūra įveskite naują pavadinimą.

Norėdami atverti aplanke esančią programą, pa-
lieskite aplanko piktogramą ir pasirinkite progra-
mą iš atsiradusio sąrašo.

Aplanko programų 
sąrašas
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PROGRAMŲ ŠALINIMAS 

Palietus ir palaikius pirštą ant piktogramos ar valdiklio įsijungia Progra-
mos šalinimo ženklas . Norėdami ištrinti elementą iš pradinio ekrano 
arba aplanko, nutempkite jį prie šio ženklo ir atleiskite pirštą, kai ženklas 
paraudonuos.

ATIDARYTŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Atvertos programos rodomos atidarytų programų sąraše (sąrašo 
iškvietimo mygtukas yra ekrano apatiniame dešiniajame kampe). 
Programą galite išjungti šiuo būdu:

1. iškvieskite atidarytų programų sąrašą;
2. palieskite ir palaikykite programą, kurią norite uždaryti;
3. atsivėrus parinkčių langui, paspauskite Pašalinti iš sąrašo.

Automatiškai sistemos įjungiamas programas galima išjungti meniu 
punkte Nustatymai > Programos > Veikiančios > Išjungti (išsamesnės 
informacijos rasite šio Naudotojo vadovo skyriuje Informacija apie 
programas).

Programos šalinimo ženklas
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IŠ ANKSTO ĮRAŠYTOS PROGRAMOS

Naršyklė
Užtikrina, kad būtų naudojamos naujausios 
programų versijos

App update
Užtikrina, kad būtų naudojamos naujausios 
programų versijos

Skaičiuotuvas Paprastas „Android“ skaičiuotuvas

Kalendorius
Su „Google“ sinchronizuojamas renginių 
kalendorius

 Fotoaparatas
Standartinė „Android“ kameros (fotografavimo 
ir filmavimo) programa

Laikrodis
Laikrodis su žadintuvo ir ekrano užsklandos 
funkcijomis

Žmonės Kontaktų sąrašas

Atsisiuntimai
Priemonė muzikos, dokumentų, vaizdo įrašų ir 
kitų tipų failams atsisiųsti

Elektroninis 
paštas

Elektroninio pašto programa, palaikanti POP3, 
IMAP, Exchange protokolus

File Manager Standartinė failų tvarkyklė

FM radijas 
Daugiau nei 10 000 radijo stočių iš viso 
pasaulio

1) Atidarytų programų 
iškvietimo mygtukas     

2) Paspauskite ir 
palaikykite programą

Paspauskite 
„Pašalinti iš sąrašo
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Galerija
Paveikslėlių galerija, palaikanti JPEG, PNG, BMP, 
GIF ir vaizdo įrašų formatus bei sinchronizuo-
jama su „Google“ „Picasa“ nuotraukų tvarkykle

Pranešimai Programa SMS ir MMS pranešimams siųsti

Ieškoti „Google“ paieška internete arba turinyje

Nustatymai Nustatykite savo parinktis
Garso 

įrašymo 
priemonė 

Paprasta garso įrašymo programa

Užduotis
Programa darbams užsirašyti bei efektyviam 
laiko planavimui

USSD Programa bendravimui per GSM paslaugą

Video Vaizdo įrašų grotuvas

Muzika
Muzikos grotuvas, palaikantis MP3, WMA, AAC 
formatus

Dienoraštis Studijų ir namų darbų tvarkaraščiams tvarkyti

Book Store Knygyno programa
Big City 

Small World 
Podcasts

Britų tarybos sukurtas dramos kūrinio įrašas 
besimokantiems anglų kalbą

PocketBook
PocketBook skaityklė, palaikanti EPUB (DRM), 
PDF (DRM), FB2, TXT, HTML, RTF, CHM, DJVU 
formatus

Evernote Programa svarbiems dalykams užsirašyti

IM+
Populiariausia interneto žinučių (IM) programa, 
palaikanti įvairius protokolus

Johnny Gram-
mar Word 
Challenge

Anglų kalbos gramatikos testai

LearnEnglish
Populiari Britų tarybos sukurta anglų kalbos 
mokymosi programa

OfficeSuite
Populiariausių failų formatų peržiūra ir 
redagavimas

MX Player
Papildomų funkcijų turintis vaizdo įrašų 
grotuvas
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PBI PAKETŲ NAUDOJIMAS

Kartais kelių programų versijos laikomos viename pbi pakete. Norėdami 
įrašyti šias programas, atverkite paketą ir pažymėkite programas, kurias 
norite įrašyti.

Iš anksto įrašyti pbi paketai laikomi mnt/sdcard/PB System.pbi aplanke. 
Norėdami įrašyti rankiniu būdu, atidarykite Failų tvarkyklę ir įjunkite 
PB System.pbi failą. Programos vedlys gali pasiūlyti automatiškai įrašyti 
pbi paketą šiais atvejais:
•	po planšetinio kompiuterio formatavimo (neištrynus vartotojo 

duomenų);
•	įrašius programinę aparatinę įrangą.

Įsijungus vedliui:

1. pasirinkite savo šalį.
2. pažymėkite programas, kurias norite įrašyti ir pašalinkite žymenis 
nuo programų, kurių nenorite įrašyti.
3. Paspauskite Įrašyti.
4. Kai parinktos programos bus išpakuotos ir įdiegtos, paspauskite 
Baigti.
Įrašytos programos bus matomos pradiniame ekrane. Kai kurias pro-
gramas reikia atsisiųsti iš interneto parduotuvės per pradinio ekrano 
piktogramą, kuri nukreipia į interneto parduotuvę.
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MUZIKOS KLAUSYMAS

Muzikos biblioteka  
Muzikos bibliotekoje rasite visus prietaiso atmintinėje laikomus muzikos įrašus.

Norėdami sukurti naują grojaraštį, atverkite dainos kontekstinį meniu, 
paspauskite Pridėti prie grojaraščio ir pasirinkite Naujas.

Garsas reguliuojamas Pagarsinimo ir Patylinimo mygtukais, kurie yra 
šoniniame skydelyje bei ekrano apačioje.

Albumai Dainos  Playlists Now Playing

Muzikos biblioteka Išmaišyti
Kartoti (vieną, 
visus, išjungti)

Atlikėjai
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GALERIJA

Galerija – tai paveikslėlių ir vaizdo įrašų tvarkymo programa. Norėdami 
atverti paveikslėlį ir matyti jį per visą ekraną, tiesiog palieskite. Albumą 
perversti galėsite braukdami pirštu per ekraną. Paveikslėlį priartinsite 
mastelio keitimo gestais (gnybdami ir plėsdami).

Naudodami Galerijos meniu funkcijas, paveikslėlį galėsite ištrinti, apkar-
pyti, vartyti bei parinkti darbalaukio paveikslėliu arba kontakto nuotrauka.

Programa palaiko beveik visus vaizdo įrašų formatus. Failo informaciją 
galima peržiūrėti programos meniu   .

MX PLAYER

MX Player – tai vaizdo įrašų peržiūros programa. Paveikslėlyje parodytas 
valdymo skydelis:

Užrakinti ekraną      Ankstesnis KitasGroti / 
Stabdyti

Padidinti



PROGRAMINĖ ĮRANGA 

25

VAIZDO KAMERA

Fotografavimo ir filmavimo režimai

NARŠYKLĖ

Atvėrę Programos meniu, galėsite atlikti šiuos veiksmus:
•	sustabdyti / atnaujinti;
•	atverti naują skirtuką;
•	atverti naują anoniminį skirtuką;
•	pasidalinti puslapiu;
•	ieškoti puslapyje;
•	gauti įprastinę svetainės versiją;
•	išsaugoti puslapį skaitymui atsijungus nuo 

interneto;
•	matyti puslapio informaciją ir nustatymus.

Naujas skirtukas

Įrašyti į adresyną

Programos meniu

Paieška
Peržiūrėti adresyną, naršymo 
istoriją, išsaugotus puslapius

Atnaujinti puslapį

Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis

Uždaryti skirtuką

Perjungti priekinę arba galinę kamerą

Fotografuoti 

Kameros nustatymai

Pradėti / stabdyti filmavimą

Pasirinkite vieną 
iš režimų: foto-
grafuoti arba 
filmuot

*Išsaugoti vietą 
*Paveikslėlio 
ypatybės 

*Apsauga nuo 
mirgėjimo

*Fotografavimas 
be uždelsimo 

*Balso įrašymas 
*Veido aptikimas 
*Šypsenos fotogra-
favimas 

*HDR 
*Laikmatis 
*Fiksavimų skaičius 
*Nuotraukos dydis 
*ISO 
*Veido dailumas

*EIS
*Mikrofonas 
*Garso režimas 
*Laiko intervalas  
*Vaizdo įrašo 
kokybė Ekspozicija

Spalvų efektai

Baltos balansas

Scenos režimas
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ELEKTRONINIS PAŠTAS

Paskyros parengimas
1. Pirmą kartą įjungus planšetinį kompiuterį, jums bus pasiūlyta ekrano 

klaviatūra įvesti savo paskyros duomenis – elektroninio pašto adresą ir 
slaptažodį.
2. Jei programa negalės automatiškai rasti gaunamų ir siunčiamų laiškų 

serverių nustatymų, juos reikės įvesti rankiniu būdu (nustatymus turi 
pateikti elektroninio pašto paslaugos tiekėjas).
3. Po to nurodykite paskyros pavadinimą, kokiu ji bus išsaugota prie-

taise (pavyzdžiui, Asmeninis paštas arba Darbo paštas) ir savo vardą bei 
pavardę, kurie bus matomi Siuntėjo eilutėje jūsų siunčiamuose laiškuose.
4. Norėdami pridėti paskyrą, pasirinkite atitinkamą elementą progra-
mos meniu.
Skyriuje Paskyros pateikiamas paskyrų sąrašas, bendra gautų laiškų 
dėžutė, pažymėti pranešimai bei juodraščiai.

Gautų laiškų dėžutė
Naudodamiesi kontekstiniu meniu, su žinute galėsite atlikti šiuos veiks-
mus:  Atidaryti, Ištrinti, Persiųsti, Atsakyti ir Pažymėti kaip skaitytą.
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Nustatymai 
Šiame skyriuje sužinosite, kaip nustatyti įrenginio parametrus, kad 
šis atitiktų jūsų asmeninius poreikius ir būtų itin patogus naudoti. 
Nustatymus atverti galima keliais būdais:
•	atverkite programų sąrašą (mygtukas programų juostoje) ir pasirinkite 

piktogramą Sistemos nustatymai ;
•	paspauskite piktogramą Nustatymai planšetinio kompiuterio ekrane;
•	braukite pranešimų skydeliu kairiajame ekrano kampe, kad 

peržiūrėtumėte Nustatymus.

Mygtukas programų sąrašui iškviestiNustatymų piktograma

Stumtelėkite 
nustatymų 

sąrašą 
žemyn, kad 

peržiūrėtumėte 
visus
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•	Stumtelėkite nustatymų sąrašą aukštyn, kad peržiūrėtumėte visus 
nustatymus.

KALBA IR ĮVESTIS

Norėdami pakeisti sąsajos kalbą, atverkite skyrelį Kalba ir įvestis > Kalba 
ir pasirinkite norimą kalbą.

Atidaryti meniu poskyrį
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Skyrelyje Asmeninis žodynas saugomi naudotojo įtraukti žodžiai  auto-
matiniam užbaigimui.

Skyriuje „Android“ klaviatūra galėsite įjungti arba išjungti šiuos 
nustatymus:
•	automatinį didžiųjų raidžių rašymą;
•	mygtukų paspaudimo garsą;
•	nustatymų mygtuko rodymą – pasirinkite, ar klaviatūroje rodyti 

nustatymų mygtuką;
•	automatinį klaidų taisymą – paspaudus tarpą arba skyrybos ženklo 

klavišą, automatiškai ištaisomi neteisingai parašyti žodžiai;
•	taisymo variantų rodymą;
•	išsamesnius nustatymus.
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GARSO NUSTATYMAI

Įvairialypės įrangos garsas reguliuojamas garso valdymo mygtukais.

Skyriuje Nustatymai > Įrenginys > Garsas galite atskirai reguliuoti mul-
timedijos ir žadintuvo garsą bei nustatyti klavišų spaudimo, ekrano 
lietimo ir ekrano užrakinimo garsus.
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EKRANO NUSTATYMAI

Skyrelyje Nustatymai > Įrenginys > Ekranas galėsite nustatyti šiuos 
parametrus:
•	„ClearMotion“ – vaizdo įrašų sklandumui gerinti;
•	pranešimus apie ekrano užrakinimą;
•	darbalaukio foną;
•	ryškumą;
•	ekrano išjungimą – nustatykite po kiek laiko bus išjungiamas ekranas, 

kad baterija būtų naudojama taupiai;
•	ekrano užsklandą: laikrodį, spalvas, nuotraukas arba nuotraukų 

lentelę;
•	šrifto dydį;
•	ekrano vaizdo perdavimą.
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ATMINTINĖ

Skyrelyje Atmintinė pateikiama informacija apie prietaiso atmintį (vidinę 
bei išorinę SD kortelės atmintines): bendrą turimą atmintį, užimtą bei 
laisvą atmintį. Šiame skyrelyje taip pat galite išvalyti vidinę arba išorinę 
atmintis.

KITŲ PRIETAISŲ PRIJUNGIMAS

Per USB prievadą galima prijungti tokius USB prietaisus kaip klaviatūrą, 
pelę, žaidimų valdiklį, skaitmeninę kamerą ar išorinę atmintinę. Jei 
norite, kad išoriniai prietaisai būtų aptinkami automatiškai, pažymėkite 
Aktyvuoti laikmenos nuskaitymą SD kortelės skyrelyje Nustatymai > 
Atmintinė  (kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau).

IŠORINĖS ATMINTINĖS IR KITŲ PRIETAISŲ ATJUNGIMAS

Prieš atjungdami išorinę atmintinę arba per USB prievadą prijungtą 
prietaisą, paspauskite Nustatymai > Atmintinė > SD kortelė / USB priev-
adas > Atjungti naudojamą atmintinę.

Vidinė atmintinėPaspauskite prieš 
išimdami SD kortelę
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VIETOVĖS PRIEIGA IR SAUGA

Šiame Nustatymų skyrelyje galima nustatyti:
•	vietovės paiešką pagal tinklo koordinates;
•	įvairius ekrano užrakinimo ir atrakinimo būdus;
•	informaciją apie savininką;
•	šifravimą;
•	prietaiso administratorius ir slaptažodžius;
•	paskyrų duomenų laikymą.

DATA IR LAIKAS

Šiame skyrelyje galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, laiko ir datos 
rodymo formatą (12 ar 24 valandų) arba pasirinkti Automatinį, kad da-
tos ir laiko nustatymai būtų gaunami prisijungus prie belaidžio interneto 
tinklo.

Nustatyti datą ir laiką    Žyma automatiniam laiko 
sinchronizavimui nustatyti

Pasirinkite datą
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GAMYKLOS DUOMENŲ ATKŪRIMAS

Pasirinkite meniu punktą Nustatymai > Kurti atsarginę duomenų kopiją 
ir nustatyti iš naujo > Gamyklos duomenų atkūrimas, o atsidariusiame 
lange paspauskite Paleisti planšetinį kompiuterį iš naujo ir Ištrinti viską. 
Bus atkurti gamintojo nustatyti kompiuterio parametrai ir ištrinta visa 
asmeninė informacija: atsisiųstos programos, sistemos nustatymai bei 

„Google“ paskyra.

Kitas būdas atkurti gamintojo nustatytus parametrus: 
•	paspauskite ir laikykite Pagarsinimo mygtuką, įjunkite prietaisą pas-

pausdami įjungimo mygtuką;
•	pasirodžius „Android“ sistemos atkūrimo meniu, galite atleisti Pa-

garsinimo mygtuką;

Clean SD card storage Press to reset tablet
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BATERIJOS ĮKRAUTUMO BŪSENA

Šiame skyrelyje parodomas baterijos įkrautumas (procentais) ir pateikia-
ma informacija, ar prietaisas kraunamas iš tinklo, ar veikia naudoda-
mas bateriją. Skyrelyje Baterija galite pažiūrėti, kiek energijos suvartoja 
programos.

Kraunama USB, įkrautumas – 65 %

•	Pagarsinimo ir Patylinimo mygtukais pasirinkite Duomenų 
ištrynimas / Gamyklos duomenų atkūrimas ir paspauskite Įjungimo / 
Išjungimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą
•	pasirinkite „taip“ – ištrinti visus vartotojo duomenis ir paspauskite 

Meniu;
•	atidarę priežiūros meniu, pasirinkite Perjungti sistemą dabar ir pas-

pauskite Meniu.
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Įjungti „Wi-Fi“Pasiekiamų tinklų sąrašas

Pasirinktas „Wi-Fi“ tinklas Įvesti slaptažodį              Spausti „Jungtis“

BELAIDIS INTERNETO RYŠYS

Prisijungimas prie belaidžio interneto tinklo automatiškai gautu 
IP adresu
1. Pasirinkite Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai bei pastumkite „Wi-Fi“ 
jungiklį į padėtį Įjungta. Prietaisas ieškos pasiekiamų belaidžio interneto 
tinklų ir parodys rastųjų pavadinimus.
2. T2. Norėdami prisijungti prie tinklo, bakstelėkite jo pavadinimą ir, 
jei reikia, įveskite slaptažodį. Paspauskite Jungtis.

Spustelėjus tinklo pavadinimą, IP adresas bus gautas automatiškai. 
Pažymėję Rodyti išplėstines parinktis, galėsite peržiūrėti išplėstines tin-
klo parinktis.
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Prisijungimas prie  belaidžio interneto tinklo rankiniu būdu 
keičiant tinklo nustatymus

1. Norėdami rankiniu būdu nustatyti prisijungimo prie belaidžio in-
terneto tinklo parametrus, Nustatymuose spauskite Pridėti tinklą, at-
sidariusiame lange nurodykite tinklo pavadinimą, saugumo protokolą, 
slaptažodį ir paspauskite Išsaugoti.

2. Tinklų sąraše palieskite ir laikykite pridėtąjį belaidį tinklą. Atsivėrusiame 
lange bakstelėkite Keisti tinklą. Pasirinkite Rodyti išplėstines parinktis.
3. Jei tinklas nenaudoja įgaliotojo serverio, atsivėrusiame meniu Įgaliotojo 

serverio nustatymuose bakstelėkite Nėra, kitu atveju atsivėrusiame me-
niu bakstelėkite Rankinis įvedimas.
4. Įveskite jūsų tinklo administratoriaus pateiktus įgaliotojo serverio 
nustatymus.
5. Bakstelėkite Išsaugoti.
6. IP nustatymuose bakstelėkite Statinis ir įveskite IP adresą, tinklų 

sietuvą ir sričių vardų serverio (DNS) duomenis.

Pasirinkite „Rodyti išplėstines parinktis Numatytieji nustatymai

Pridėti tinkląTinklų paieška
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7.  Bakstelėkite Išsaugoti.
IŠPLĖSTINĖS PARINKTYS

Išplėstinių parinkčių skyriuje galima įjungti arba išjungti pranešimų apie 
aptiktus atvirus belaidžius tinklus rodymą. Norėdami atidaryti šį skyrių, 
pasirinkite Nustatymai > „Wi-Fi“ ir paspauskite programų meniu mygtuką 

viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, tada bakstelėkite Išplėstinis.

BELAIDŽIO INTERNETO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti belaidžio tinklo režimą, pasirinkite Nustatymai > Be-
laidis ryšys ir tinklai bei pastumkite jungiklį į padėtį Išjungta.

Išplėstinių parinkčių iškvietimo mygtukas

BLUETOOTH

Norėdami užmegzti „Bluetooth“ ryšį, pažymėkite atitinkamą langelį arba 
paspauskite maitinimo valdymo valdiklio mygtuką.

„Bluetooth“ ryšys konfigūruojamas skyriuje „Bluetooth“ nustatymai, kuri-
ame turėsite nurodyti prietaiso pavadinimą, nustatyti jo aptinkamumą bei 
laikotarpį. Kitus įrenginius aptiksite paspaudę Ieškoti įrenginių. Norėdami 
prisijungti prie tam tikro įrenginio, spustelėkite jo pavadinimą sąraše.
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DUOMENŲ PERDAVIMAS

Norėdami duomenis iš asmeninio kompiuterio perkelti į planšetinį 
kompiuterį, prijunkite „Micro USB“ laidą.

Prijungus laidą, prietaisas asmeniniame kompiuteryje bus atpažintas 
kaip USB atmintinė, todėl prietaiso atmintinė ir „Micro SD“ kortelė (jei 
įdėta į prietaisą) kompiuterio naršyklėje arba kitoje failų tvarkyklėje bus 
rodomos kaip USB atmintinės.

Dabar galite kopijuoti duomenis į prietaiso vidinę atmintinę arba į „Mi-
cro SD“ kortelę.

Norėdami pakeisti USB ryšio kryptį, išplėskite kairiąją pranešimų juostą 
pagrindiniame ekrane ir pasirinkite Prijungta kaip USB atmintinė. 
Atsivėrusiame lange pasirinkite kitą duomenų perdavimo kryptį.

Perkėlę duomenis, atidarykite pranešimų juostą ir pasirinkę prijungtą 
USB įrenginį, paspauskite žinutę Išjungti USB atmintinę bei atitinkamą 
mygtuką. Tai atlikę galėsite atjungti „Micro USB“ laidą.

Skyrelyje Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Duomenų naudojimas 
galite nustatyti kitus duomenų perkėlimo parametrus.

ĮJUNGIMO IR IŠJUNGIMO PROGRAMAVIMAS

Norėdami taupyti baterijos naudojimą, galite nustatyti automatinį 
planšetinio kompiuterio išjungimą arba įjungimą. 
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Pasirinkite programų sąrašą
Įdiegtos programos

Programų užimama atmintis

SPAUSDINIMAS

Prietaisas palaiko „Cloud Print“ funkciją. „Google Cloud Print“ tech-
nologijos dėka turint interneto ryšį, iš bet kokio prietaiso, taip pat ir šio 
planšetinio kompiuterio, galėsite spausdinti bet kokiu spausdintuvu.

INFORMACIJA APIE PROGRAMAS

Norėdami pažiūrėti informaciją apie įdiegtas programas, atverkite programų 
sąrašą: paspauskite meniu punktą Nustatymai > Įrenginys > Programos. 
Paspaudę programos pavadinimą, galėsite matyti išsamią informaciją, sust-
abdyti veikiančias programas ir ištrinti programų duomenis
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Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas 
Šiam prietaisui skirti oficialūs programinės aparatinės įrangos naujiniai 
skelbiami oficialioje „PocketBook“ interneto svetainėje (www.pock-
etbook-int.com/us). Rekomenduojama įdiegti oficialius programinės 
aparatinės įrangos naujinius, nes juose būna pataisų bei papildinių, 
gerinančių planšetinio kompiuterio naudojimo efektyvumą.

Oficialus programinės aparatinės įrangos naujinių diegimas neturi įtakos 
garantinėms sąlygoms.

Garantija netaikoma programinei įrangai, įdiegtai iš kitų šaltinių nei ofi-
ciali „PocketBook“ interneto svetainė.

Programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti keletu būdų.

DĖMESIO! Prieš diegiant programinės aparatinės įrangos naujinius, prašome 
įsitikinti, kad prietaisas yra visiškai įkrautas ir kad neišsikraus atnaujinimo proceso 
metu! Tai gali labai pažeisti prietaiso programinę įrangą.

AUTOMATINIS ATNAUJINIMAS

Atnaujinant šiuo būdu jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie interneto.
1. Pasirinkite skyrelį Nustatymai > Sistema > Apie įrenginį > Sistemos 
naujiniai.
2. Jei norite, kad prietaisas automatiškai ieškotų naujinių, pažymėkite 

Automatinio naujinimo įjungimas arba išjungimas.
3. Jei norite, kad prietaisas dabar paieškotų naujinių, paspauskite Ieškoti 
programinės aparatinės įrangos naujinių dabar.

Jei bus pasiekiamų programinės aparatinės įrangos naujinių, prietaisas 
automatiškai juos atsiųs ir įdiegs.

DĖMESIO! Kartais keletas programų saugoma viename pbi formato pakete. 
Norėdami įdiegti šias programas po programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, 
patvirtinkite, kad priimate pbi paketo įdiegimo vedlį (jei jis pasirodys automatiškai) 
arba Failų tvarkyklėje atverkite diegimo failą (daugiau informacijos apie pbi for-
mato paketus rasite skyrelyje PBI paketų naudojimas).
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RANKINIS ATNAUJINIMAS

Pirmas būdas
1. Atsiųskite į asmeninį kompiuterį programinės aparatinės įrangos 

versiją, kurią norite įrašyti (www.pocketbook-int.com/us/support/
pocketbook-surfpad)
2. Sujunkite planšetinį kompiuterį su asmeniniu kompiuteriu ir nukopi-
juokite programinės aparatinės įrangos failą (su plėtiniu .upkg) į vidinę 
atminį arba į išorinę „Micro SD“ kortelę.
3. Atidarykite skyrelį Nustatymai > Apie įrenginį > Sistemos naujiniai.
4. Pasirinkite SD kortelė. Pasirodžiusiame sąraše pasirinkite programinės 

aparatinės įrangos versiją ir paspauskite OK

Antras būdas
1. Atsisiųskite į savo asmeninį kompiuterį programinės aparatinės įrangos 

versiją, kurią norite įrašyti.
2. Sujunkite planšetinį kompiuterį su asmeniniu kompiuteriu ir nukopijuokite 

programinės aparatinės įrangos failą (su plėtiniu .zip) į vidinę atminį arba į 
išorinę „Micro SD“ kortelę.
3. Jeigu prietaisas yra įjungtas, išjunkite palaikydami įjungimo mygtuką ir 

pasirinkę atitinkamą išjungimo meniu parinktį.
4. Paspauskite ir laikykite Pagarsinimo mygtuką ir įjunkite prietaisą įjungimo 

mygtuku.
5. Pasirodys „Android“ sistemos atkūrimo meniu („Android“ logotipas). 

Galite atleisti Pagarsinimo mygtuką.
6. Pagarsinimo ir Patylinimo mygtukais pasirinkite Atnaujinti iš SD kortelės 

ir paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kuriuo patvirtinsite parinktį.
7. Pagarsinimo ir Patylinimo mygtukais pasirinkite programinės aparatinės 

įrangos failą ir paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką, kuriuo pat-
virtinsite parinktį.
8. Prietaisas atliks visus būtinus atnaujinimo veiksmus ir persijungs

PASTABA Norėdami išeiti iš „Android“ sistemos atkūrimo, pasirinkite Perjungti 
sistemą dabar.
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Trečias būdas
1. Atsisiųskite į savo asmeninį kompiuterį programinės aparatinės 
įrangos versiją, kurią norite įrašyti.
2. Sujunkite planšetinį kompiuterį su asmeniniu kompiuteriu ir nukopi-
juokite programinės aparatinės įrangos failą (su plėtiniu .upkg) į vidinę 
atminį arba į išorinę „Micro SD“ kortelę.
3. Atidarykite skyrelį Nustatymai > Atsarginė duomenų kopija ir 
atkūrimas > Atstatymo režimas.
4. Prietaisas persijungs, o programinės aparatinės įrangos naujinimas 

bus tęsiamas kaip antrajame būde, nuo 5 punkto.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA
Problema Sprendimas

Prietaisas nereaguoja 
į ekrano lietimą ar 

mygtukų spaudimą

Perjunkite prietaisą: paspauskite ir 10 
sekundžių palaikykite Įjungimo / 
Išjungimo mygtuką, kol prietaisas išsijungs. 
Jei įjungimo mygtuką paspaudę laikysite dar 
5 sekundes, prietaiso energijos valdymo 
sistema visiškai persijungs. Norėdami vėl 
įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo 
mygtuką kaip įprastai. 

Įjungus prietaisą 
įsijungia tik pirminis 
ekranas (neįsijungia 
atrakinimo ekranas)

•	Išjunkite prietaisą paspausdami ir laiky-
dami įjungimo mygtuką.
•	Paspauskite ir laikykite Pagarsinimo 

mygtuką ir įjunkite prietaisą paspausdami 
įjungimo mygtuką.
•	Pasirodys „Android“ sistemos atkūrimo 

meniu („Android“ logotipas su šauktuku). 
Galite atleisti Pagarsinimo mygtuką.
•	Pagarsinimo ir Patylinimo mygtu-

kais pasirinkite Duomenų ištrynimas / 
Gamyklos duomenų atkūrimas ir pas-
pauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką, 
kuriuo patvirtinsite pasirinkimą.
•	asirinkite „taip – ištrinti visus vartotojo 

duomenis“ ir paspauskite Meniu.
•	Atidarę priežiūros meniu pasirinkite Per-

jungti sistemą dabar ir paspauskite Meniu.
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Atitiktis tarptautiniams standartams
Bandomoji įranga turi būti maitinama per USB prievadą iš asmeninio arba 

nešiojamo kompiuterio derančio riboto maitinimo šaltinio.

Bandomoji įranga turi būti maitinama adapteriu iš derančio riboto maitinimo 

šaltinio. 

Kintanti srovė:

Gamintojas: Shenzhen Dokocam Energy Technology Co., Ltd.

Modelis: STC-D0502000-AF

Vardinė išvesties įtampa: DC 5.0V 2.5A

SVARBU: Dėl neleistinų šio gaminio pakeitimų arba modifikacijų gali sutrikti elektro-
magnetinio suderinamumo ir belaidžio interneto atitiktis, o jūs nebegalėsite naudotis 
įrenginiu. Šio gaminio atitiktis elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams buvo 
įrodyta tam tikromis sąlygomis – naudojant derančius periferinius įrenginius bei jungiant 
sistemos komponentus ekranuotais laidais. Todėl svarbu, kad būtų naudojami deran-
tys periferiniai prietaisai ir ekranuoti laidai tarp sistemos komponentų. Tokiu būdu bus 
sumažinta rizika kelti trukdžius radijo, televizijos ir kitokiems elektroniniams prietaisams.

Europos Bendrijos atitikties deklaracija

Ši įranga pažymėta simboliu 0700 ir gali būti naudojama Europos 

Bendrijoje.

Tai reiškia atitiktį R&TTE Direktyvai 1999/5/EB ir, kad įrenginys atitinka reikiamas 

šių techninių specifikacijų dalis:

EN 300 328 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro da-

lykai. Plačiajuostės perdavimo sistemos. Duomenų perdavimo įrenginiai, veiki-

antys 2,4 GHz PMM dažnių juostoje ir naudojantys išplėstojo spektro modulia-

vimo būdus. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EC 3.2 

straipsnio esminius reikalavimus.

EN 301 489-1 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro da-

lykai. Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) 

standartas. 1 dalis:  bendrieji techniniai reikalavimai.



ATITIKTIS TARPTAUTINIAMS STANDARTAMS

45

ETSI EN 301 489-7 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių 

spektro dalykai. Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderina-

mumo (EMS) standartas. 7 dalis.   Skaitmeninės korinės nuotolinių radijo ryšių 

[telekomunikacijų] sistemų (GSM ir DSC) judriosios, nešiojamosios ir papildomo-

sios įrangos specialiosios sąlygos.

EN 301 489-17 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro 

dalykai. Radijo ryšio įrangos elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standar-

tas. 17 dalis. Plačiajuosčių 2,4 GHz duomenų perdavimo sistemų bei 5 GHz 

RLAN įrangos specialiosios sąlygos.

ETSI EN 301 489-24 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spek-

tro dalykai. Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo 

(EMS) standartas. 24 dalis.  IMT-2000 CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA) judrio-

sios ir nešiojamosios (UE) radijo ryšio ir pagalbinės įrangos specialiosios sąlygos.

ETSI EN 301 511 – Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM). GSM 900 ir GSM 

1800 juostų judriųjų stočių darnusis Europos standartas, apimantis esminius rei-

kalavimus pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį.

ETSI EN 301 908-1 – Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spek-

tro dalykai. Trečiosios kartos korinių tinklų IMT- 2000 bazinės stotys (BS), kar-

totuvai ir vartotojo įranga (VĮ). 1 dalis. Darnusis IMT-2000 Europos standartas, 

kurio įvadas ir bendrieji reikalavimai apima Direktyvos 1999/5/EC 3.2 straipsnio 

esminius reikalavimus.

EN 60950-1– Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis.  Bendrieji 

reikalavimai.

EN 62311: 2008 – Elektroninės ir elektrinės įrangos, susijusios su žmogaus 

apšvitos (0 Hz – 300 GHz) elektromagnetiniuose laukuose apribojimais, 

įvertinimas.

Žymėjimas simboliu reiškia, kad taikomi naudojimo apribojimai.

Prancūzija: 2,4 GHz Prancūzijos miestų zonose:
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Visose miestų zonose belaidžio vietinio LAN tinklo dažniai gali būti naudojami 

pagal šias sąlygas (tiek visuomeniniam, tiek privačiam naudojimui):

•	Naudojant patalpose: didžiausia galia (EIRP*): 100 mW, visame 2400–2483,5 

MHz dažnių ruože.

•	Naudojant lauke: didžiausia galia (EIRP*) 100 mW taikoma 2400–2454 MHz 

dažnių ruože, o didžiausia galia (EIRP*) 10 mW taikoma 2454–2483 MHz dažnių 

ruože.

Sertifikavimo informacija (SAR). Prietaisas atitinka radijo bangų 
poveikio rekomendacijas.
Jūsų prietaisas siunčia ir gaudo radijo bangas. Jis suprojektuotas taip, kad 

neviršytų tarptautinėse rekomendacijose nurodytų radijo bangų poveikio ribų. 

Šias rekomendacijas parengė nepriklausoma mokslinė organizacija ICNIRP, jose 

nurodytos saugios ribos, skirtos užtikrinti visų žmonių apsaugą, nepriklausomai 

nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Prietaisams taikomose poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo viene-

tas – specifinė sugerties sparta arba SAR. SAR ribinė vertė, nurodyta ICNIRP re-

komendacijose, yra 2 vatai kilogramui (W/kg), skaičiuojant vidurkį 10 g audinio. 

SAR nustatymo bandymai atlikti standartinėse naudojimo padėtyse, prietaisui 

spinduliuojant didžiausia leistina galia, visuose bandytuose dažnių ruožuose. 

Ši įranga dera su 1999 m. liepos 12 d. Europos Tarybos rekomendacijomis Dėl 

elektromagnetinių laukų poveikio visuomenei ribojimo [1999/519/EB].
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Techninė priežiūra 
Išsamios informacijos apie jūsų šalyje veikiančius aptarnavimo centrus 
gausite susisiekę šiais telefono numeriais:

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


