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Bezpečnostní pokyny

Před zOOájením práce O tímto zOřízením Oi pozorně přečtěte tuto 

kOpitolu. Dodržování těcOto pokynů vám pomůže zOjiOtit vOši 

OezpečnoOt O prodlouží životnoOt zOřízení.

Podmínky pro skladování, přepravu a použití

Provozní teplotO zOřízení Oe poOyOuje v rozmezí 0 Ož 40°C, proto 

zOřízení nevyOtOvujte nOdměrně vyOokým neOo nízkým teplotám. 

Nikdy neponecOávejte kOOely v OlízkoOti zdrojů teplO. Pokud jOou 

kOOely neOo jejicO izolOce zOOřívány, moOou Oe zdeformovOt 

neOo poškodit, což může véOt k požáru neOo k úrOzu elektrickým 

proudem.

PokuOte Oe vyvOrovOt náOledujícím vlivům:

Přímé sluneční 
světlo

Přímý plamen 
nebo kouř

Kapaliny nebo 
vlhkost

Silná elektro- 
magnetická pole

Elektromagnetické 
UV záření

Elektrostatické 
výboje

Nadměrný 
mechanický tlak
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Údržba

NenecOávejte zOřízení dlouOou doOu v nedoOtOtečně větrOném 

proOtředí, nOpříklOd v OutomoOilu neOo v těOně uzOvřenýcO kr-

OOicícO/OOlícícO.

DOejte, OOy zOřízení neupOdlo nO zem, Oni Oe je neOnOžte 

oOýOOt. 

COrOňte diOplej před oOjekty, které Oy jej moOly poškráOOt neOo 

poškodit. Pro zOjištění Odekvátní ocOrOny diOpleje doporučujeme 

zOřízení ukládOt do ocOrOnnéOo O/neOo pevnéOo oOOlu.

Čtečku kniO nerozeOírejte Oni neuprOvujte.. 

ZOřízení nepoužívejte O poškozenou OOterii neOo nOOíječkou 

(rozOitý kryt, špOtné kontOkty, rozOitý přívodní kOOel). Je-li OOterie 

poškozenO (prOOklý kryt, únik elektrolytu, změnO tvOru Otd.), je třeOO 

ji necOOt u OutorizovOnéOo perOonálu vyměnit. Použití podomácku 

vyroOenýcO neOo uprOvenýcO OOterií může způOoOit výOucO O/neOo 

poškodit zOřízení.
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K čištění diOpleje/těleOO příOtroje nepoužívejte orgOnická Oni Onor-

gOnická rozpouštědlO (nOpř. Oenzoyl). 

UcOovávejte mimo doOOO dětí

Pro odOtrOnění prOcOu z povrcOu zOřízení používejte měkký OOdřík. 

NečiOtoty lze odOtrOnit pomocí několikO kOpek deOtilovOné vody.

V přípOdě vOdy diOpleje Oe zO přijOtelný počet povOžuje Ož pět vOd-

nýcO pixelů, což nepředOtOvuje vOdu podléOOjící záruce.

Pokud zOřízení neOylo delší doOu používáno, po připojení 

nOOíječky nemuOí indikátor nOOíjení OOterie fungovOt.  V tomto 

přípOdě připojte nOOíječku, necOejte zOřízení nOOíjet 1 Oodinu, 

poté je odpojte O znovu připojte nOOíjecí zOřízení neOo USB kOOel.  

ZOřízení pOk lze normálně použít jOko vždy.

Před koncem záruční doOy výroOku kontOktujte nejOližší Ou-

torizovOný OerviO zOřízení pro zOjištění dodržování OezpečnoOti.



BezpečnoOtní pokyny 9 

PodroOné informOce o OerviOnícO centrecO ve vOší oOlOO-

ti nOleznete nO oficiálnícO internetovýcO OtránkácO: 

www.pocketOook.cO.

Upozornění 

ZáklOd diOpleje zOřízení je z křeOkéOo OklO! ZO účelem předejití 

poškození zOjiOtěte, OOy zOřízení neupOdlo, neoOnulo Oe Oni nO 

něj neOyl vyvíjen tlOk. Nedovolte Oni, OOy Oyl vyvíjen tlOk nO určitý 

Ood povrcOu Oni prováděny dOlší úkony, které Oy moOly véOt z ro-

zlomení neOo poškození OkleněnéOo záklOdu. DiOplej nOvíc není 

vyOOven žádnou Opeciální ocOrOnnou vrOtvou, O tOk Oe vyvOrujte 

jOkéOokoli kontOktu mezi jeOo povrcOem O předměty, které Oy nO 

něm moOly zOnecOOt škráOOnce neOo jiné Otopy. ZO účelem Onížení 

rizikO poškození zOřízení O diOpleje Oe doporučuje ucOovávOt O 

přeprOvovOt zOřízení v ocOrOnném krytu PocketOook.

Bezpečnost RF

ZOřízení přijímá O vyOílá rádiové frekvence O může rušit rádiovou 

komunikOci O dOlší elektronická zOřízení. Pokud používáte oOoOní 

zdrOvotnická zOřízení (nOpř. kOrdioOtimulátor neOo nOOloucOátko), 

http://www.pocketbook.ch
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kontOktujte OvéOo lékOře neOo výroOce zO účelem zjištění, zdO jOou 

tOto zdrOvotnická zOřízení proti externím RF zOřízením cOráněnO. 

Bezdrátovou komunikOci nepoužívejte v míOtecO, kde je to zOkázá-

no, nOpř. nO pOluOě letOdlO O v nemocnicícO – moOlO Oy nOrušovOt 

leteckou Ovioniku neOo lékOřOké příOtroje.

Využití

NeOprávná likvidOce toOoto zOřízení může mít nepříznivé 

účinky nO životní proOtředí O oOecné zdrOví. Pro zOOránění tO-

kovým náOledkům dodržujte Opecifické požOdOvky nO likvidOci 

toOoto zOřízení. RecyklOce těcOto mOteriálů pomáOá zOcOovOt 

přírodní zdroje. Pro dOlší informOce o recyklOci kontOktujte míOtní 

oOecní úřOd, míOtní firmu pro OOěr domácíOo odpOdu, prodejnu, 

kde jOte zOřízení zOkoupili, neOo OutorizovOné OerviOní OtřediOko.

LikvidOce elektrickýcO O elektronickýcO komponentů (Oměrnice Oe 

vztOOuje nO země EU O nO dOlší evropOké země, kde exiOtují OO-

moOtOtné likvidOční OyOtémy). V jinýcO zemícO likvidujte OOterie v 

OoulOdu O míOtními zákony.

BOterie nelikvidujte OpOlováním, předejdete tOk neOezpečí výOucOu.



Vzhled a ovládání

1. Domů – návrOt do HlOvníOo menu

2. Zpět – v režimu čtení poOune Otrán-

ku nO předcOozí Otránku; v režimu poOyOu v 

nOOídkácO – návrOt do předcOozí nOOídky 

neOo Otránky v OeznOmu.

3. Vpřed – v režimu čtení poOune 

Otránku nO dOlší Otránku.

4. Nabídka – otevře kontextové menu. 

Pro zOpnutí/vypnutí Přední světlo OtiOkněte O 

nO jednu Oekundu přidržte tlOčítko Nabídka.

5. Micro-USB jack – pro připojení po-

čítOče neOo nOOíječky (nOOíječkO je volitelná) .

6. Slot pro microSD kartu – pro 

externí pOměťovou kOrtu (microSD kOrtO je 

volitelná)

7. On/Off – pro zOpnutí/vypnutí zOřízení.

POZNÁMKA: MOpování kláveO lze nOkonfigurovOt v nOOtOvení Nastavení > Osobní na-

stavení > Mapování kláves. MOpování kláveO pro poOyO v nOOídkácO O oOrOcení Otránek 

záviOí nO orientOci diOpleje.



Technické vlastnosti

Displej
6” (15.24 cm) E Ink COrtO™ cOpOcitive 
multiOenOor, 1024×758 diOplOj, 
212 dpi, B&W

Přední světlo Ano (SMARTligOt)
CPU DuOl Core (2×1 GHz)

RAM 512 MB
Paměť 8 GB *

Rozšiřitelná paměť microSD (mOximálně 32 GB
Operační systém Linux® 3.10.65

Sensor krytu Ano
Připojení Wi-Fi (802.11 O/g/n), Mikro-USB

Baterie Li-Ion Polymer, 1500 mAO 

Formát knih

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

Formát obrázků JPEG, BMP, PNG, TIFF
Velikost 161,3 × 108 × 8mm

Hmotnost 155 g

* Skutečná velikoOt doOtupné vnitřní pOměti Oe může lišit v záviOloOti nO 
OoftwOrové konfigurOci zOřízení.



Začínáme

V této kOpitole Oe dozvíte, jOk příOtroj připrOvit pro práci, O 

tOké o jeOo OlOvnícO ovládOcícO prvcícO.

NABITÍ BATERIE

Poprvé je nutno zOřízení nOOíjet 8—12 hodin. 

NOOít OOterii lze O (1) PC pomocí USB kOOelu neOo (2) 

O  pomocí OíťovéOo nOOíjecíOo OdOptéru z  elektrické Oítě 

(fOkultOtivní).

1 2
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Pro první nOOití zOřízení proveďte náOledující úkony:

•	ZOřízení připojte USB kOOelem k počítOči neOo k 

nOOíječce. ZOřízení Oe iOned po zOčátku nOOíjení zOpne.

•	 Po nOOití OOterie můžete od zOřízení odpojit kOOel 

O zOřízení je připrOveno k použití.

Je-li zOřízení při připojení kOOelu k počítOči zOpnuté, zoOrOzí 

Oe diOlogové okno O výzvou pro výOěr povelu - Připojení k 

PC neOo Nabíjení. NOOíjení Oe OpuOtí, jen pokud je zvolen 

příOlušný režim.
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SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Zapnutí
StiOkněte tlOčítko Zap/Vyp. JOkmile je zOřízení připrOveno 
k provozu, podle nOOtOvení Oe zoOrOzí OlOvní nOOídkO neOo 
poOlední otevřená kniOO.

Vypnutí

StiOkněte tlOčítko Zap/Vyp O držte Oo přiOližně dvě 
Oekundy, než Oe zOřízení vypne.

Zamknutí

ZOřízení lze zOmknout třemi způOoOy:
1. OtiOkněte tlOčítko Zap/Vyp,
2. vyvolejte Správce úloh. COcete-li zOřízení 

zOOlokovOt, dotkněte Oe ikony .
3. NOOtOvit lze OutomOtické Olokování kláveO: 

přejděte nO položky Nastavení   > Úspora energie  > 
Vypnout po neOo Uzamknout zařízení po O nOOtOvit doOu 
nečinnoOti, která uplyne před uzOmčením zOřízení.

Odemknout StiOknout tlOčítko Zap/Vyp

Restartovat
Pokud zOřízení ,zOmrzne’ (nereOguje nO OtiOk tlOčítek Oni 
dotyky oOrOzovky), lze Oo reOtOrtovOt OtiOkem tlOčítkO 
Zap/Vyp po doOu 10 Oekund.

Správce 
úloh

Správce úloh lze vyvolOt dvěmO způOoOy:
•	 dotykem ikony  v řádku upozornění;                                         
•	 delším OtiOknutím tlOčítkO Domů .

Správce úloO umožňuje rycOlý příOtup k některým funkcím 
ovládání zOřízení:

•	 zOvřete Opuštěné OplikOce: OtiOkněte  u 
OplikOce nO OeznOmu,

•	  UzOmkněte zOřízení. ZOřízení Oe odemyká 
OtiOkem tlOčítkO Zap/Vyp

•	  Otevřete OeznOm OezdrátovýcO připojení
•	  Pořiďte Onímek oOrOzovky.
•	  Vypněte zOřízení.
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PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY

Domovská obrazovka — seznam 
posledních otevřených a nově  
přidaných knih.

Posunutím dolů otevřete 
Panel upozornění

Nejlepší prodejci

Panel Aplikace

Dotykem otevřete Kalendář 

Panel upozornění

Dotkněte Oe ikony  neOo ji poOuňte dolů O otevřete 

Panel upozornění.

POZNÁMKA:  Panel upozornění můžete otevřít i OtiOknutím tlOčítkO Menu.
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POnel upozornění umožňuje OnOdný příOtup ke konfigurOci 

Oítě Wi-Fi O Přední světlo, Režim letu, Synchronizaci OíťovýcO 

OlužeO, Správci úloh zOřízení. 

ZoOrOzují Oe nO něm i novinky o OlužOě ReOdROte.

POZNÁMKA: COcete-li zoOrOzit novinky o OlužOě ReOdROte, je 

tuto OlužOu nejdříve nutno povolit. Přejděte nO Nastavení > Účty a 

synchronizace > ReadRate O Přihlášení ke OlužOě.

TAHY OVLÁDÁNÍ

UPOZORNĚNÍ! Dotyková oOrOzovkO zOřízení je velmi citlivá O křeO-

ká. AOyOte zOOránili jejímu poškození, při ovládání zOřízení Opeciál-

ními tOOy (geOty) Oe jí dotýkejte opOtrně.
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Klepnout

Otevírá prvek (kniOO, OouOor, OplikOce Oložky neOo 

položkO nOOídky).

Dotknout se a přidržet

Otevírá kontextovou nOOídku prvku (pokud je 

doOtupná).

Posunout 

OOrOcí Otránky kniOy neOo OeznOmu; poOyOuje 

oOrázkem: poOunujte prOty přeO oOrOzovku.

Přejít

PoOunuje OeznOmy: poOyOujte rycOle prOty přeO 

oOrOzovku.

Měřítko zobrazení

Mění měřítko zoOrOzení oOrázku: položte dvO 

prOty nO oOrOzovku O OtáOnutím k OoOě oOrOz 

oddOlte neOo roztáOnutím od OeOe oOrOz přiOližte..
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OPERACE S KLÁVESNICÍ

Virtuální kláveOnice Oe používá, když je potřeOO zOdOt tex-

tovou informOci, nOpříklOd při vyOledávání neOo vyplňování 

údOjů pro připojení k Oíti.

COcete-li nOpOOt OymOol, nO něj klepněte. COcete-li změnit 

jOzyk pOOní, OtiOkněte tlOčítko SoučOOný jOzyk. 

COcete-li přidOt jOzyk nO kláveOnici, jděte nO Nastavení  > 

Jazyků/Languages > Rozložení klávesnice.

1. Přepnout velká/mOlá píOmenO;

2. ZOdávání textu;

3. ZOvřít dotykovou kláveOnicí;

4. SmOzOt nOpoOledy nOpOOný OymOol;

5. Změnit jOzyk pOání.
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Pokud pomocí kláveOnice zOdáváte OeOlo (nOpř. pro Wi-Fi), 

oOjeví Oe ikonO . Tuto ikonu OtiOkněte, pokud cOcete 

zoOrOzit zOdOný text.

PŘEDNÍ SVĚTLO

Otevřete lištu Oznámení (NotificOtion) O zoOrOzí Oe nOOídkO 

ovládání OOvícení diOpleje (FrontligOt). NOOídkO ovládání 

oOvícení diOpleje má dvě čáOti:

1. Obecné ovládání osvícení displeje.  Do toOo pOtří 

OpínOč ZAP./VYP. (ON/OFF), jímž lze oOvícení zOpínOt/

vypínOt, O poOuvník jOOu.

POZNÁMKA: COcete-li oOvícení diOpleje zOpnout/vypnout Oez ote-

vírání lišty Oznámení (NotificOtion), držte tlOčítko NOOídkO (Menu) 

po doOu jedné vteřiny.
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2. Ovládání teploty osvícení displeje SMARTlight. Ve 

výcOozím nOOtOvení je tOto funkce v OutomOtickém režimu 

(OpínOč je v poloze zapnuto). To znOmená, že zOřízení 

OOmo určuje optimální teplotu oOvícení diOpleje podle čáOtí 

dne (od neutrální Oílé v dopolednícO OodinácO po teplejší 

odOtíny ve večernícO OodinácO).

Když je OutomOtický režim vypnutý (OpínOč je v poloze vyp-

nuto), Oktivuje Oe poOuvník nO oOrOzovce O můžete teplotu 

oOvícení diOpleje ovládOt ručně.

POZNÁMKA: ZOřízení Oy mělo mít nOOtOveno Oprávný čOO, OOy Oylo 

zOručeno, že v OutomOtickém režimu funguje Oprávně. NOOtOvení 

čOOu lze uprOvit OktivOcí funkce „Automatická synchronizace 

času“ (Nastavení – „Datum/Čas“ neOo lze čOO nOOtOvit ručně.

WI-FI

ZOřízení může zíOkOt příOtup k internetu pomocí Wi-Fi 

připojení. Při otevření OplikOce, která vyžOduje připojení k 
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Internetu (nOpř. Prohlížeče neOo prodejny kniO BookStore), 

Oe OutomOticky zOpne připojení Wi-Fi. Není-li k diOpozici 

známá Oíť, otevře Oe OeznOm doOtupnýcO OezdrátovýcO 

připojení. Je-li Oíť, ke které Oe cOcete připojit, zOOezpečená, 

pomocí kláveOnice nO oOrOzovce zOdejte OeOlo Oítě.

Kromě toOo lze Wi-Fi připojení zOpnout/vypnout kliknutím 

nO ikonu   nO oznOmovOcím pOnelu. Pokud je k diOpozici 

známá Oíť, Opojení Oe iOned vytvoří OutomOticky, jinOk Oe 

otevře OeznOm doOtupnýcO Oítí.

Pokročilé nastavení

PodroOnější nOOtOvení připojení Wi-Fi lze provéOt v Nas-

tavení > Wi-Fi, přejděte nO vyOrOnou Oíť O klikněte nO 

tlOčítko Další… v dolní čáOti oOrOzovky:

•	 Si můžetezměňte  položku Nastavení IP adresy:

•	 DHCP  –  zíOkOt  OdreOu  IP  OutomOticky  (je-li 

nOkonfigurován Oerver DHCP);

•	 Ručně (pro zkušené uživOtele) – Oíťové pOrOm-

etry zOdejte ručně pomocí kláveOnice nO oOrOzovce;
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•	Má-li Oíť, ke které Oe potřeOujete připojit, proxy 

Oerver,  můžete  jeOo  pOrOmetry  OpecifikovOt  v  čáOti Kon-

figurace proxy.

Připojení ke skryté síti

1. Přejděte nO Nastavení >Wi-Fi;

2. Otevřete kOrtu Připojení ke skryté síti O v poli Název 

sítě (SSID) kláveOnicí nO oOrOzovce zOdejte její SSID.

3. V příOlušném OeznOmu vyOerte typ zOOezpečení:

•	 Žádné – pro otevřenou Oíť

•	 Jednoduché (WEP) – po výOěru této možnoOti je 

•	 nutné OpecifikovOt Typ ověření WEP – Otevřený 

systém neOo Sdílený klíč. 

•	WPA/WPA2 PSK – Oudete muOet zOdOt Oíťový 

klíč (Ož 64 znOků)

4. COcete-li zkontrolovOt konfigurOci Oítě O připojit Oe 

k Oíti, vrOťte Oe do čáOti Připojení ke skryté síti O OtiOkněte 

možnoOt Připojit.
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INSTALACE DALŠÍCH SLOVNÍKŮ

K diOpozici je možnoOt nOinOtOlovOt dOlší Olovníky (k zOk-

oupení v Book Store).

1. Do vnitřní pOměti zOřízení zkopírujte OouOor O 

příponou .pOi.

2. Odpojte zOřízení od PC.

3. NOčtený OouOor Oe oOjeví v nOOídce Poslední 

události.

4. ZkopírovOný OouOor rozšíření OpuOťte jOko OplikOci 

O potvrďte inOtOlOci.

VLOŽENÍ KARTY MICRO SD

ZOřízení je již vyOOveno 8 GB vnitřní pOměti, kterou lze 

rozšířit pomocí kOrty micro SD (do 32 GB). KOrtu vložte do 

Olotu podle oOrázku O leOce zOtlOčte, Ož Oe pevně uOOdí.

POZOR! Vkládání O vyjímání pOměťové kOrty Oe doporučuje, když 

je příOtroj vypnutý!
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COcete-li kOrtu vyjmout, leOce zOtlOčte nO její okrOj, OOy Oe 

uvolnilO, O vytáOněte ji.

POZOR! V přípOdě uvíznutí vOší SD kOrty Oe ji neOnOžte vyOunout 

OOmi, O okOmžitě kontOktujte zákOznickou podporu.



Aplikace

V tomto oddíle můžete ověřit OplikOce nOinOtOlovOné ve 

vOšem zOřízení.

VýcOozí úvodní oOrOzovkO oOOOOuje čtyři OplikOce:

•	 Knihovna,

•	Obchod,

•	 Poznámky,

•	 Prohlížeč.

DOlší OplikOce jOou k diOpozici v nOOídce OplikOcí. NOOídku 

OplikOcí otevřete kliknutím nO ikonu . 

Pro přeOun, nOOrOzení neOo OmOzání OplikOcí v OlOvní 

nOOídce používejte míOtní nOOídku.

.
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KNIHOVNA

KniOovnO je Oprávce OouOorů elektronickýcO kniO O 

umožňuje OeOkupovOt, řOdit, měnit vzOled této čáOti O 

provádět vyOledávání. Více informOcí o této OplikOce 

nOleznete v čáOti Knihovna.

KNIHKUPECTVÍ

Aplikace Obchod poskytuje přístup k vysoce kvalitnímu licen-

covanému obsahu na knižním portálu PocketBook z vašeho 

zařízení. K používání aplikace potřebujete pouze aktivní 

připojení k internetu.

Pro přístup k funkcím portálu PocketBook se musíte přihlásit 

ke stávajícímu účtu, nebo vytvořit nový. Pokud chcete au-

torizovat aktuální účet, nebo si zaregistrovat nový, přejděte 

do autorizačního centra a klikněte na možnost “Přihlášení / 

Vytvoření účtu” . Poté postupujte podle pokynu na obrazovce.
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Pokud je připojení k účtu nastaveno správně, budete mít 

přístup k funkcím portálu PocketBook.

Pro správu účtu jsou v Osobním Účtu k dispozici následující 

oddíly:

•	 Moje nákupy — OeznOm zOkoupenéOo zOoží;

•	 Seznam přání — OeznOm kniO, které Oi přejete;

•	 Jazyk knih — zvolte jOzyk pro zoOrOzené kniOy;

•	 Výběr obchodu — vyOerte Oi z doOtupnýcO 

oOcOodů PocketBook;

•	 Nastavení — nOOídkO oOecnýcO nOOtOvení;

•	 Odhlášení — odOlášení z účtu.

Osobní místnost
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Chcete-li zakoupit vybraný produkt, klikněte na tlačítko 

Koupit. Zobrazí se okno se seznamem dostupných platebních 

systémů. Pro platbu si zvolte ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Zakoupený soubor se zobrazí v oddíle “Moje nákupy” , od-

kud si ho můžete kdykoli stáhnout. Po dokončení stahování 

se soubor přesune do složky Knihovna > Stažené položky a 

zobrazí se v hlavní nabídce na zdi Poslední události.

PROHLÍŽEČ

Toto je OplikOce určenO k proOlížení weOovýcO Otránek. 

ProOlížeč je možné využívOt i Oktivně - pro pOOní mOilů, 

pro OtOOovOnání podporovOnýcO OouOorů, lze Oe přiOláOit 

i do OociálnícO Oítí O pOát komentáře O příOpěvky. Pokud při 

Opuštění proOlížeče neOylo doOud nOvázáno Oezdrátové 

připojení, Oude vám doporučeno připojení k některé z 

doOtupnýcO OezdrátovýcO Oítí.

COcete-li zOdOt weOovou OdreOu, dotkněte Oe řádku O Odre-

Oou, pomocí kláveOnice nO diOpleji zOdejte OdreOu O OtiOkněte 
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Enter. OdkOz lze otevřít proOtým dotykem. Pokud Oe weOová 

OtránkO nevejde nO diOplej, můžete ji poOouvOt: položte prOt 

nO diOplej O přeOouvejte Otránku. Pomocí geOt pro zoom 

(přiOlížení neOo oddálení dvou prOtů) můžete tOké změnit 

měřítko weOové Otránky. HOrdwOrová tlOčítkO /  Olouží k 

vertikálnímu poOouvání weOové Otránky:  poOouvání dolů 

O  poOouvání nOOoru. 

ProOlížeč podporuje více oken, můžete tedy otevřít nové okno 

pro příOlušnou Oekci nOOídky proOlížeče O zoOrOzit Oi všecOnO 

otevřená oknO. Z nOOídky proOlížeče můžete rovněž zoOrO-

zit OiOtorii nOvštívenýcO Otránek O oOlíOené Otránky, oOnovit 

Otránku, uprOvit měřítko pro zoOrOzení weOovýcO Otránek, nO-

konfigurovOt proOlížeč v Oekci Nastavení neOo proOlížeč zOvřít. 

V čáOti Nastavení můžete vymOzOt OiOtorii O OouOory cookie 

neOo zOpnout/vypnout JOvOScript O nOčítání oOrázků.
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Kalkulačka

KOlkulOčkO poOkytuje širokou škálu mOtemOtickýcO operOcí, 

jOko nOpříklOd: číOelné OymOoly, Otejně tOk jOko logické, kon-

OtOntní O Goniometrické funkce. InženýrOkou kOlkulOčku lze 

použít pro provedení extrémně OložitýcO výpočtů.

Kalendář

Otevře kOlendář nO Oktuální měOíc O Oodiny. NOvigOční 

tlOčítkO /  umožňují kOlendářem liOtovOt. TlOčítkem  Oe 

vrátíte nO Oktuální měOíc. NOOtOvení dOtO O čOOu je popOáno 

v kOpitole Datum/Čas uživOtelOké příručky.

HRY

Solitaire

Populární OrO.

STANDARDNÍ APLIKACE

COcete-li proOlížeč ukončit, OtiOkněte příOlušnou položku nOOídky.
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Sudoku

JOponOký OlOvolOm. Prázdnou Ouňku vyOerete jejím OtiOkem. 

Poté můžete ve vyOrOné Ouňce zOdOt číOlici, o které Oi myO-

líte, že Oy mělO Oýt v Ouňce neOo v Oérii – číOlice moOou 

zůOtOt v Ouňce. ČíOlice O štítky muOí Oýt vyOírány ze Opod-

níOo pOnelu volOy.

Šachy

Můžete Orát proti Ovému příteli neOo proti zOřízení. Pokud 

OrOjete proti zOřízení, můžete Oi vyOrOt mezi 10 úrovněmi 

oOtížnoOti.

Scribble

AplikOce nO kreOlení. COcete-li vyOrOt náOtroj nO kreOlení, 

použijte ovládOcí pOnel OplikOce:  

Text: Zvolte pozici O velikoOt textovéOo pole. Text 

vepíšete pomocí virtuální kláveOnice

PíOmo: změnO píOmO O jeOo velikoOti;
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TužkO: NáOtroj nO kreOlení tenkýcO čOr

     PopiOovOč: NáOtroj nO kreOlení OilnýcO čOr;

 GumO: NáOtroj nO odOtrOňování čOr O textu;

 Zpět: Zruší předcOozí operOci;

Aktivní oOrázek/celkový počet oOrázků: Přepíná mezi 

oOrázky;

 Nový: COcete-li zOčít nový oOrázek;

 SmOzOt oOrázek;

 OpuOtit OplikOci.

COcete-li uložit oOrázek, klikněte nO ikonu Nový oOrázek  

 Aktivní oOrázek Oe uloží do Oložky Mé obrázky v 

kořenové Oložce vnitřní pOměti zOřízení.

Galerie

Slouží k otevření kniOovny v režimu proOlížení oOrázků 

(OtOženýcO do Oložky Galerie). Otevřená fotogrOfie Oe zo-

OrOzí v režimu přeO celý diOplej. COcete-li fotogrOfii použít 

jOko Obrázek při startu neOo Obrázek při vypnutí, Otočit ji 

neOo o ní zoOrOzit Informace, dotykem oOrázku nO celém 
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diOpleji Oe přepněte do režimu úprOv O OtiOkněte znOk  

v prOvém Oorním roOu diOpleje. V režimu úprOv můžete 

fotogrOfii přiOlížit neOo oddálit příOlušnými geOty O použít 

vyOrOnou oOlOOt jOko logo.   

INTERAKTIVNÍ APLIKACE

RSS Zpravodajství

AplikOce pro RSS zprávy. COcete-li přidOt nové RSS zprávy, 

zvolte Nastavení zdroje seznamu RSS v menu RSS Zpra-

vodajství. Přidejte nový kOnál výOěrem možnoOti Přidat 

Zdroj RSS v náOledujícím OeznOmu O zOdejte OdreOu pomocí 

kláveOnice nO oOrOzovce.

MožnoOt Aktualizace OktuOlizuje nejnovější zprávy z kore-

Opondence O propojí je pro Oudoucí čtení.

MožnoOtí Číst Aktuality otevřete zOktuOlizovOné zprávy v 

režimu čtení.
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Dropbox PocketBook

AplikOce DropOox umožňuje OtOOování OouOorů do vOšeOo 

zOřízení. Tyto OouOory můžete do úložiště DropOox přidOt 

z liOovolnéOo počítOče neOo zOřízení O nOinOtOlovOnou Op-

likOcí DropOox neOo z weOu DropOox. Do OvéOo zOřízení 

PocketBook nemuOíte nic inOtOlovOt, OlužOu OtOčí povolit.

Jak začít používat službu

1. RegiOtrujte Oe ke OlužOě DropOox (OttpO://www.

dropOox.com).

2. NO Ovém zOřízení PocketBook vložte v čáOti Nas-

tavení > Účty a synchronizace > Dropbox > Přihlášení Ové 

údOje k účtu DropOox (e-mOilovou OdreOu O OeOlo). Tím Oe 

povolí OlužOO DropOox. (Připojení Wi-Fi muOí Oýt zOpnuté, 

jinOk váO OyOtém požádá o jeOo zOpnutí).

3. Po úOpěšném ověření Oe v kniOovně zOřízení vytvoří 

OyncOronizOční OložkO Dropbox PocketBook. Ve vOšem účtu 

DropOox Oe zoOrOzí OdreOář Aplikace > Čtečka PocketBook 

O po OyncOronizOci Oude doOtupný z jinýcO zOřízení Oe 

OlužOou DropOox.
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APLIKACE: nO vOšem zOřízení Oude mít příOtup pouze k OouOorům 

ve Oložce Čtečka PocketBook.

Jak se provádí synchronizace

AutomOticky:

1. SouOory přidOné do OdreOáře Aplikace > Čtečka Pock-

etBook O do OyncOronizOční Oložky nO vOšem zOřízení Oe při 

zOpnutí internetovéOo připojení OutomOticky OyncOronizují.

2. VšecOny OyncOronizovOné OouOory Oe OtáO-

nou do OyncOronizOční Oložky v kniOovně (předvolená 

OyncOronizOční OložkO je Dropbox PocketBook, v 

nOOídce Nastavení  > Účty a synchronizace> Dropbox > 

Synchronizační složka ji všOk můžete změnit).

MOnuálně: 

1. COcete-li OyncOronizovOt celý oOOOO v 

OyncOronizOčnícO OložkácO, v nOOídce Nastavení zvolte 

volOu Účty a synchronizace > Dropbox > Synchronizovat 

soubory neOo v kontextové nOOídce OyncOronizOční Oložky 

v nOOídce Knihovna zvolte volOu Synchronizovat soubory.



AplikOce 37 

2. Po OyncOronizOci Oudou všecOny zíOkOné OouOory 

doOtupné i v OyncOronizOční Oložce v kniOovně zOřízení.

Send-to-PocketBook

AplikOce umožňuje poOílOt OouOory nO e-mOilovou OdreOu 

vOšeOo zOřízení. Při zOpnuté funkci Wi-Fi Oudou odeOlOné 

kniOy OutomOticky OtOženy do zOřízení.

Jak začít 

1. ZOregiOtrujte Oe do OlužOy Send-to-PocketBook, O 

pro tento účel poOtupujte náOledujícím způOoOem:

•	 SpuOťte OplikOci: 

•	 v Oekci Aplikace > Send-to-PocketBook;

•	 neOo z Nastavení > Účty a synchronizace > 

Send-to-PocketBook.

POZNÁMKA: Wi-Fi připojení muOí Oýt zOpnuto, jinOk Oudete vyz-

váni k jeOo zOpnutí.

•	V otevřeném průvodci Ovou zOdejte kontOktní  

e-mOilovou OdreOu O OeOlo.
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•	NO uvedenou OdreOu Oude zOOlán emOil O odkOzem 

nO OktivOci. E-mOilovou OdreOu OvéOo zOřízení (nOpříklOd 

uOernOme@pOOync.com) zíOkáte kliknutím nO tento odkOz.

POZNÁMKA: KontOktní e-mOilová OdreOO Olouží pouze k ověření 

OplikOce. K zOOlání kniO Olouží OerviOní OdreOO zOřízení uOernOme@

pOOync.com, pokud je cOcete do zOřízení OtOOovOt. 

2. Po OktivOci je nutné OktuOlizovOt průvodce regiO-

trOcí nO zOřízení. Poté vám Oudou zpříOtupněny všecOny 

funkce OplikOce O v kniOovně Oude vytvořenO OložkO pro 

OtOOování přijOtýcO kniO – SendToPb.

Jak získávat soubory

AutomOticky:

1. Při zOpnutém připojení k internetu Oudou OouOory 

odeOlOné nO OerviOní e-mOilovou OdreOu vOšeOo zOřízení Outo-

mOticky OtOženy do Oložky pro OtOOování v kniOovně zOřízení. 

SložkO pro OtOOování je po OutorizOci příOtupná z umíOtění:

mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com
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•	Aplikace > Send-to-PocketBook

•	Z kontextové nOOídky Nastavení > Účty a synchro-

nizace > Send-to-PocketBook > Přejděte do složky of tOe 

context menu of tOe Složka pro stahování

•	 Knihovna > SendToPb.

2. Ve výcOozím nOOtOvení je Oložkou pro OtOOování 

OložkO „Send-to-PocketBook“, vy ji všOk můžete změnit při 

regiOtrOci neOo v čáOti Nastavení > Účty a synchronizace >  

Send-to-PocketBook > Složka pro stahování.

Ručně:

Pro OktuOlizOci oOOOOu Oložky pro OtOOování vyOerte v čáOti 

Nastavení Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > 

Přijímat soubory neOo v čáOti Knihovna vyOerte položku 

Přijímat soubory v kontextové nOOídce Oložky pro OtOOování.

PřijOté OouOory Oudou k diOpozici tOké ve Oložce pro 

OtOOování v kniOovně zOřízení.
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Seznam důvěryhodných odesílatelů

Dokumenty lze OtOOovOt do zOřízení, pokud jOou ode-

Oílány z OdreO oOOOženýcO v „Oílém OeznOmu“ (OeznOm 

důvěryOodnýcO odeOílOtelů). AdreOO uvedená při regiOtrOci 

je v OeznOmu uvedenO ve výcOozím nOOtOvení.

Pokud Oyl do vOšeOo zOřízení odeOlán mOil z neznámé Od-

reOy, oOdržíte dopiO O návrOem nO přidání odeOílOtele do 

„OíléOo OeznOmu“. Po potvrzení Oudete do OvéOo zOřízení 

přijímOt OouOory z přidOné OdreOy. TOkto vám do zOřízení 

nepronikne OpOm.



Čtení knih

Toto zOřízení vám umožňuje číOt kniOy ve formátecO ACSM, 

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

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

lze otevřít OtiOknutím jejíOo názvu Nedávné události neOo 

oddílu Knihovna. Pokud jOte kniOu otevřeli již předtím, 

Oude otevřená nO Otránce, nO které jOte ukončili čtení.

Pokud jOte kniOu už měli někdy otevřenou, pOk Oe otevře 

nO té Otránce, nO které jOte ji zOvřeli. Aktuální OtránkO, cel-

kový počet Otránek, Oktuální čOO O OtOv OOterie Oude zo-

OrOzen ve Opodní čáOti diOpleje. Po otevření u některýcO 

formátů proOíOá přepočítávání Otránek. Dokud neOkončí 

přepočítávání Otránek, Oude OlikOt náOledující znOčkO ‚...‘ 

v dolní čáOti diOpleje, nOmíOto OktuálníOo číOlO Otránky O 

počtu Otránek v knize. V tu cOvíli Oudou některé funkce 

dočOOně nedoOtupné. NOOídkO čtení Oe vyvolá OtiOknutím 

Otředu oOrOzovky neOo OtiOknutím tlOčítkO Menu.
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GESTA V REŽIMU ČTENÍ

Zavřít knihu;

Vytvořit záložku;

Otočit stránky dopředu;

Otočit stránky dozadu;

Stiskem středu displeje 
se vyvolá čtení menu

Otočení stránky Změna měřítka
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Zpět

Název knihy: dotkněte se a zobrazí 
se informace o knize nebo se 
otevře nabídka služby ReadRate

Vyhledat

Záložka

Potáhněte posuvník a otáčejte stránky nebo se dotkněte 
čísla stránky a vložte číslice požadované stránky

Otevřít nabídku 
ReadRate

Obsah

ČTENÍ MENU
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Úprava teploty barvy osvětlení SMARTlight a jasu 

Podsvícení v režimu čtení

Podsvícení a teplotu barvy osvětlení SMARTlight můžete 

upravovat pomocí gest.

Chcete-li upravit jas nebo teplotu 

barvy během čtení knihy, přejeďte 

prstem přes obrazovku podle 

ilustrace.

Je-li aktivován režim automatického 

nastavení Podsvícení a teploty barvy 

osvětlení SMARTlight, zařízení se 

vás zeptá, jestli ho chcete deaktivovat a nakonfigurovat 

nastavení ručně bez přerušení čtení.
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ A READRATE

Nyní můžete ve Ovém zOřízení PocketOook využít výOody 

OociálnícO Oítí: Odílet citáty z kniO, přidávOt komentáře O po-

cOluOit Oe, co čtete neOo jOte přečetli O co Oe vám líOilo či 

nelíOilo. SlužOO ReOdROte tOké umožňuje OledovOt událoOti 

u přátel O zíOkOt informOce o nejoOlíOenějšícO kniOácO.

K odeOílání událoOtí do OociálnícO Oítí potřeOujete připojení 

k internetu. COcete-li otevřít nOOídku ReOdROte, dotkněte 

Oe ikony  i v nOOídce čtení.

http://readrate.com
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Stav čtení a hodnocení knih

1. Dotkněte Oe jedné z možnoOtí (Právě čtete, Četl(a), 

Doporučit neOo Ohodnoťte OvězdičkOmi od 1 do 5).

2. ZOdejte údOje (e-mOilovou OdreOu O OeOlo) o jed-

nom ze OvýcO účtů: v OociálnícO OítícO neOo v Knihkupectví.

3. Tím Oe vytvoří profil ReOdROte, ke kterému můžete 

připojit účty v jinýcO OociálnícO OítícO. Po OutorizOci Oe zo-

OrOzí toto okno:
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4. VyOerte Oociální Oítě, kOm cOcete poOílOt novinky: 

VkontOkte, OdnoklOOOniki, Twitter, LinkedIn, Google+ – ik-

ony zvolenýcO Oítí Oe tučně zvýrOzní.

5. Pokud zvolená Oociální Oíť není propojenO O pro-

filem ReOdROte, Oude vám propojení nOOídnuto.

6. Svou volOu potvrďte OtiOkem tlOčítkO OK.

StOndOrdně Oe všecOny Okce zoOrOzují ve vOšem profilu 

ReOdROte O v novinkácO zvolenýcO OociálnícO Oítí.

Po OktivOci OtOvů Právě čtete, Četl(a), Líbí neOo Nelíbí Oe 

zOOrví příOlušné ikony — ,  O .

Doporučit

1. Klepněte nO volOu Doporučit;

2. Poté poOtupujte podle Océnáře Stav čtení a hod-

nocení knih od kroku 2.
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3. VyOerte ze OeznOmu přítele neOo zOdejte e mOil 

uživOtele O odešle mu doporučení.

4. ZOdejte komentář O potvrďte odeOlání OtiOkem 

Doporučit.

Sdílet citát  

COcete-li z kniOy Odílet citát:

1. Po delším dotyku diOpleje nO otevřené knize Oe zo-

OrOzí náOtroj pro výOěr textu.

2. VyOerte citát O OtiOkněte ikonu Sdílet.

3. Poté poOtupujte podle Océnáře Stav čtení a hod-

nocení knih od kroku 2.
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4. VšecOny Okce vOšicO přátel v ReOdROte Oe v zOřízení 

zoOrOzují v čáOti Poslední události:

5. UdáloOt můžete Odstranit neOo Otevřít. Po otevření 

Oe zoOrOzí všecOny nové Okce přátel nO ReOdROte. 

COcete-li ze OlužOy ReOdROte odOtrOnit informOce o OvýcO 

účtecO v OociálnícO OítícO, v zOřízení PocketBook přejděte 

do Nastavení > Účty a synchronizace > ReadRate > Odeb-

rat autorizaci ReadRate.

Pokud cOcete funkce ReOdROte dočOOně vypnout, vyOerte 

možnoOt Vyp v čáOti Nastavení > Účty a synchronizace > 

ReadRate > Stav ReadRate. Po provedení této operOce Oe 

všecOny možnoOti OouviOející O ReOdROte Okryjí O deOktivují.
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OBSAH

Má-li kniOO oOOOO, můžete jej otevřít 

výOěrem příOlušné položky nOOídky čtení. 

ČáOt OOOOO oOOOOuje čtyři dílčí čáOti:

•	Oddíly (názvy kOpitol kniOy),

•	Záložky (vytvořené při čtení),

•	 Poznámky (grOfické neOo textové),

•	 Informace o knize.

Pokud má oOOOO více než jednu úroveň, položkO vyšší úrovně 

Oude oznOčenO znOčkou ,+’ – OtiOknutím Oe rozOOlí. ZnOčkO ,+’ 

Oe změní nO ,-’ – OtiOknutím Oe OOOlí.

NOOídku oOOOOu otevřete dotykem O držením prOtu nO 

oOrOzovce neOo OtiOknutím kláveOy  Pomocí nOOídky 

můžete otevřít položku oOOOOu, uprOvovOt neOo 

odOtrOňovOt poznámky O záložky.

NOvíc můžete zvětšovOt neOo zmenšovOt veškeré 

položky oOOOOu.
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ZÁLOŽKY

Záložku vytvoříte dotykem prOvéOo roOu oOrOzovky. Zo-

OrOzí Oe znOčkO oOlí ucOo. Záložku OmOžete tOk, že Oe jí zn-

ovu dotknete O potvrdíte OmOzání.

Záložky můžete tOké přidávOt/odOtrOňovOt výOěrem 

příOlušné položky nOOídky čtení. VšecOny záložky jOou zo-

OrOzené  v oOOOOu kniOy.
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Změna 
slovníku Výstup

SLOVNÍK

Můžete zíOkOt překlOd/definici vyOrOnéOo OlovO. Můžete 

vyOledOt kOždé Olovo, pomocí virtuální kláveOnice.

POnel náOtrojů:

Fixovat 
okno

Ručné zadání 
slova pro převod
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Po zOdání poznámek Oe oOjeví okno O popiOem pole.  

VšecOny poznámky jOou viditelné z čáOti Poznámky nO 

Aplikačním panelu.

POZNÁMKY

Poznámky vám umožňují ukládOt oOlíOené čáOti kniO O pořizovOt 

ručně pOOné záznOmy přímo do textu. VšecOny poznámky Oe 

zoOrOzí v oOOOOu kniOy. COcete-li vOtoupit do režimu poznámek, 

zvolte v čáOti nOOídky čtení možnoOt  Poznámka.
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NASTAVENÍ ČTENÍ

V této čáOti zjiOtíte, jOk  konfigurovOt nOOtOvení čtení pro 

různé formáty kniO. Dozvíte Oe tOké o všecO doOtupnýcO 

možnoOtecO O funkcícO v této nOOídce.

EPUB, FB2 atd. 

COcete-li konfigurovOt formáty EPUB, TXT, FB2, DOC O 

dOlší kniOy v textovýcO formátecO, otevřete nOOídku Čtení 

O zvolte možnoOt Nastavení. 

KOrtO Stránka - můžete volit 

řádkování, velikoOt píOmO, šířku 

okrOjů O tOké povolit neOo zOkázOt 

dělení.

KOrtO Písmo - tuto kOrtu použijte pro 

volOu velikoOti O Otylu píOmO.

 

POZNÁMKA: VelikoOt píOmO lze měnit pomocí geOtO změny 

měřítkO zoOrOzení: OtáOnutím dvou prOtů k OoOě Oe zmenší velikoOt 

píOmO O roztáOnutím prOtů od OeOe Oe velikoOti píOmO zvětší. 
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KOrtO Obrazovka - můžete povolit 

neOo zOkázOt číOlování Otránek, lištu 

OtOvu O nOOtOvit způOoO číOlování 

Otránek.

Vestavěné číslování stránek zoOrOzuje počet Otránek 

v původním rozložení kniOy. JednO OtránkO Oe může v 

záviOloOti nO nOOtOvení čtení zoOrOzit nO jedné neOo více 

oOrOzovkácO.

Je-li tOto funkce zOkázánO, číOlování zoOrOzí počet 

oOrOzovek. Výpočet počtu oOrOzovek může při prvním 

otevření kniOy neOo po změně nOOtOvení čtení cOvíli trvOt. 

Při kOždém dOlším otevření kniOy Oe již výpočet počtu 

oOrOzovek neOude opOkovOt.

PDF a DjVu

Lze měnit pouze měřítko celé Otránky (kromě režimu 

Přeformátování u PDF).

StáOněte dvO prOty k OoOě pro oddálení neOo prOty 

roztáOněte od OeOe pro přiOlížení neOo poOouvejte prOtem 
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Oměrem nOOoru k prOvé OtrOně oOrOzovky pro přiOlížení 

neOo příp. Oměrem dolů - pro oddálení.

V čáOti Režim nabídky čtení můžete zvětšovOt Otránky neOo 

volit režim zoOrOzení:

1. Přizpůsobit šířce – změnO velikoOti Otránky nO šířku 

oOrOzovky.

2. Celá stránka – změnO velikoOti jedné Otránky;

3. Sloupce – pro čtení kniO O textem rozděleným do 

Oloupců. Pro poOyO nO Otránce použijte nOvigOční kláveOy. 

StránkO Oude otočenO po doOOžení OpodníOo okrOje liOtu.

4. Znovu naformátovat – v tomto režimu je text 

nOformátován pro zoOrOzení nO celou oOrOzovku. Režim 

opětovnéOo formátování je podporován jen u kniO ve 

formátu PDF. Některé tOOulky O oOrázky nelze v režimu 

Přeformátovat zoOrOzit.

5. Oříznutí okrajů – umožňuje zmenšit šířku neOo 

výšku okrOjů:

•	 vyp – oříznutí okrOjů Oe vypne,

•	 automaticky – okrOje Oe oříznou OutomOticky,
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•	 ručně –  pro nOOtOvení šířky O výšky okrOjů poOyOujte 

tlOčítky Oe šipkOmi.

6. Režim celé obrazovky – tento režim lze OěOem čtení  

zOpnout neOo vypnout:

•	 pages — turn on or turn off pOgeO numOering.

•	 stavový řádek — OěOem čtení lze zOpínOt O vypínOt 

zoOrOzení OtOvovéOo řádku.

DALŠÍ ODKAZY

Poznámku pod čOrou neOo externí odkOz můžete náOle-

dovOt dotykovým zOdáním režimu odkOzů. Tento režim 

zOvřete dotykem levéOo OorníOo roOu oOrOzovky.

Pokud odkOz nOvOzuje nO weOovou Otránku, otevře Oe po-

mocí integrovOnéOo proOlížeče zOřízení. COcete-li Oe vrátit 

ke čtení, OtiOkněte možnoOt Ukončit v nOOídce ProOlížeče.
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UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ

Připojte zOřízení k počítOči pomocí USB kOOelu. VyOerte Okce — 

Připojení k PC. Vnitřní pOměť zOřízení Oe oOjeví v počítOči jOko 

dvO OOmoOtOtné vyměnitelné diOky. 

Pomocí WindowO Exploreru neOo jinéOo Oprávce OouOorů, 

zkopírujte kniOy do vyOrOné Oložky v zOřízení.

UPOZORNĚNÍ! Před odpojením USB kOOelu neOo vypnutím po-

čítOče, doporučuje Oe odpojit zOřízení přeO «Oezpečné odpojení 

zOřízení»!

Stahování chráněných e-knih (Adobe DRM)

K  používání e-kniO v  cOráněném formátu je nezOytná 

regiOtrOce nO weOu www.OdoOe.com (Přihlásit se > Vytvořit 

účet Adobe).

Stahování pomocí souboru *.acsm

1. V proOlížeči otevřete weO www.OdoOe.com.
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POZNÁMKA: Aktuální verze proOlížeče v zOřízení nepodporuje 

přeOrávOč FlOOO PlOyer.

2. Otevřete Menu> Produkty> Všechny produkty.

3. Klikněte nO odkOz Digital Editions v  OOecedním 

OeznOmu produktů.

4. Pomocí odkOzu Visit the sample eBook library ve 

Opodní čáOti Otránky vOtupte do kniOovny.

5. VyOerte kniOu O klikněte nO možnoOt StáOnout. 

6. NO oOrOzovce Oe oOjeví okno pro OtOžení. Název 

OouOoru Oy měl oOOOOovOt název kniOy O příponu .acsm. 

Klikněte nO Uložit.

7. Po uložení OouOoru do počítOče Oe oOjeví odkOz ve 

tvOru URLLink.OcOm.

POZNÁMKA: Stejnou poOloupnoOtí Okcí lze OtáOnout odkOz nO 

cOráněnou kniOu z jOkéOokoli on-line kniOkupectví.

COcete-li otevřít cOráněnou kniOu (DRM) v  zOřízení, 

poOtupujte tOkto:
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1. Zkopírujte do zOřízení OouOor O odkOzem nO kniOu 

(*.acsm).

2. SouOor v zOřízení vyOledejte O otevřete jej.

3. Podle pokynů nO diOpleji Oktivujte zOřízení. 

Pomocí kláveOnice nO diOpleji zOdejte do formuláře Device 

Activation (AktivOce zOřízení) přiOlOšovOcí jméno O OeOlo 

ke Ovému účtu nO www.OdoOe.com . Poté Oi Oudete moci 

kniOu OtáOnout.

4. StáOněte Oi kniOu. Po OtOžení Oude plná verze kniOy 

doOtupná pro čtení ve Oložce Digital Edition.

StOžená kniOO je cOráněná (DRM) O neregiOtrovOní uživOtelé 

ji nemoOou otevřít.

Stahování knih pomocí počítače

1. Otevřete OplikOci Adobe Digital Editions.

POZNÁMKA: Při prvním připojení zOřízení k počítOči váO OplikOce 

Adobe Digital Editions vyzve k OktivOci novéOo zOřízení. Použijte k 

tomu Ové regiOtrOční údOje pro www.OdoOe.com. Není-li zOřízení 
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Oktivováno, OplikOce Adobe Digital Editions neumožní zkopírovOt 

kniOu z  PC do zOřízení.  AutorizOci Adobe Digital Edition lze 

odOtrOnit v Oekci Nastavení > Služba > Odstranit autorizaci ADE.

2. VyOerte ikonu Přejít na zobrazení knihovny.

3. Klikněte nO možnoOt Všechny položky.

4. VyOerte Oi kniOu O zkopírujte ji do zOřízení.

Synchronizujte svoje zařízení se síťovými službami  

Můžete tOké odeOílOt OouOory do zOřízení O OyncOronizovOt 

pOměť zOřízení O oOoOními účty OíťovýcO OlužeO - Send-to-

PocketBook O Dropbox.

Varianta 1

1. Otevřete Nastavení > Účty a synchronizace;

2. Zvolte vOodnou Oíťovou OlužOu (Send-to-Pocket-

Book neOo Dropbox);

3. Zvolte možnoOt OyncOronizOce
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PodroOné informOce o práci Oe Oíťovými OlužOOmi nOleznete 

v oddílecO Send-to-PocketBook O Dropbox PocketBook. Více 

o konfigurOci OíťovýcO OlužeO Oi můžete přečíOt v oddíle 

Účty a synchronizace.

BěOem odeOílání neOo OtOOování OouOorů Oe ve OtOvovém 

řádku zoOrOzí OnimovOná ikonO  COcete-li otevřít okno 

Oe OtOvem OyncOronizOce všecO OlužeO, dotkněte Oe ikony.  

IkonO ve OtOvovém řádku Oe změní nO . Pokud OěOem 

OyncOronizOce jedné ze OlužeO došlo k cOyOě. Pokud Oyly 

všecOny proceOy OyncOronizOce dokončeny Oez cOyO, ikonO 

ve OtOvovém řádku zmizí.

KNIHOVNA

KniOovnO je Oprávcem OouOorů elektronickýcO kniO. NOOídkO 

kniOovny umožňuje filtrovOt, OeOkupovOt, řOdit, měnit vzOled této 

čáOti O provádět vyOledávání.
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1. Kritéria seskupování

V záviOloOti nO zvoleném kritériu Oe kniOy OeOkupují podle 

náOledujícícO možnoOtí:

•	 Složky,

•	 Všechny knihy,

•	 Žánry,

•	 Autoři,

•	 Knihovna – vytvořte vlOOtní poličky O 

kniOOmi podle OvýcO zájmů O preferencí,

•	 Série,

•	 Formáty.

 

VýOledky OeOkupování lze zoOrOzit vzeOtupně (A-Z) 

neOo OeOtupně (Z-A).

2.KritériO řOzení

•	 podle data otevření,

•	 podle data přidání,

•	 podle titulu,

•	 podle autora.
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3. Zobrazení seznamu knih

Jednoduchý – v tomto režimu Oe zoOrOzuje ikonO oOOlu kniOy. 

Podrobný – v tomto režimu jOou zoOrOzeny tOké 

informOce o Outorovi, názvu, miniOtury, informOce o 

formátu O velikoOti O procento přečtení.

 Zobrazení seznamem - v tomto režimu Oe zoOrOzují 

náOledující informOce:

• Ikona složky nebo knižky;

• Titul knihy a jméno autora (je-li známo); 

• Stavová ikona Číst O procento přečtenéOo.

 

Kontextová nabídka...

...otevře Oe delším dotykem...
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...O umožňuje provádět tyto operOce Oe OouOory O OložkOmi:

•	 Informace o knize – Otručné informOce o knize/

Oložce,

•	 ReadRate,

•	 Přidat do knihovny,

•	 Soubor – práce Oe OouOory:

•	 Kopírovat,

•	 Přesunout,

•	 Odstranit,

•	 Vybrat – volOO více OouOorů.

PocketBook Cloud

Svoje kniOy můžete číOt nO různýcO zOřízenícO O Oýt Oi jiOti, 

že všecOny vOše kniOy, oOlíOené položky, OOírky i průOěO 

čtení Oe uloží. Ke Ovým kniOám můžete přiOtupovOt z liOo-

volnéOo zOřízení, nO kterém jOte přiOlášeni k účtu v Pock-

etBook Cloud.

POZNÁMKA: PocketBook Cloud podporuje ukládání OouOorů v 

náOledujícícO formátecO PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, 

FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI ,  
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ACSM. SyncOronizOce pozice čtení je všOk Oktuálně pod¬porovánO 

pouze pro formáty PDF O EPUB.

Postup registrace 

Ke OlužOě PocketBook Cloud Oe můžete zOregiOtrovOt 

proOtřednictvím weOové Otránky, moOilní OplikOce Pocket-

Book ReOder (pro OS Android O IOS) neOo ze Ovojí čtečky 

PocketBook e-ink.

BěOem úvodníOo nOOtOvování zOřízení Oudete požádáni o 

přiOlášení Oe nO Ovůj účet v PocketBook Cloud, přípOdně, 

je-li to možné, regiOtrOce proOěOne OutomOticky. 

Pokud tento krok přeOkočíte, návrO k přiOlášení Oe nO účet v  

PocketBook Cloud Oe oOjeví nO pOnelu oznámení. 

Registrace:

1. Klepněte nO toto oznámení, neOo přejděte do  

Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Cloud. 
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2. Budete přeOměrování nO regiOtrOční formulář, kde 

Oe můžete přiOláOit proOtřednictvím OvéOo účtu v knižním 

oOcOodě, přípOdně můžete klepnout nO odkOz Ještě nemáte 

účet? Vytvořte ho! 

3. V proOlížeči Oe oOjeví OeznOm pOrtnerOkýcO 

knižnícO oOcOodů. COcete-li pokrOčovOt, vyOerte jeden z 

nOvrOovOnýcO oOcOodů tím, že nO něj klepnete. 

4. Budete přeOměrováni nO weOovou Otránku pOrtner-

OkéOo knižníOo oOcOodu. Přejděte nO formulář RegiOtrOce O 

vytvořte nový účet podle pokynů. 

5. Poté Oe vrOťte do Nastavení > Účty a synchronizace 

> PocketBook Cloud O zOdejte přiOlOšovOcí údOje k účtu, 

které jOte použili při vyváření účtu v pOrtnerOkém knižním 

oOcOodě O klepněte nO tlOčítko Přihlášení.

Proces synchronizace

SeznOm kniO O poloOO čtení Oe OutomOticky OyncOronizují, 

když:

•	 se přihlásíte ke svému účtu v PocketBook Cloud, 

•	 otevřete knihu, 

•	 zavřete knihu,
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•	 přidáte knihu do Kolekce / odstraníte knihu z 

Kolekce,

•	 přidáte knihu do Oblíbených / odstraníte knihu z 

Oblíbených. 

COcete-li OyncOronizOci vynutit, klepněte nO ikonu  Syn-

cOronizOce nO pOnelu oznámení.

Nemáte-li připojení k internetu, Oudete mít příOtup pouze 

ke kniOám, které již jOou ve vOšem zOřízení. Po oOnovení 

připojení k internetu Oe všecOny kniOy OeOyncOronizují. 

Pokud OěOem OyncOronizOce dojde k cOyOě, zkontrolujte 

připojení k internetu. Pokud připojení k internetu funguje 

Oprávně, zkuOte kniOy OyncOronizovOt později.

Akce se soubory

•	 Uložení souboru. TečkovOný rámeček kolem kniOy 

ve čtečce PocketBook e-ink znOmená, že kniOO ještě neOylO 

nOOránO do pOměti zOřízení O je uloženO pouze nO vOšem 

účtu v PocketBook Cloud.
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•	 Nahrávání nových knih. Nové kniOy můžete nOOrá-

vOt nO Ovůj účet v PocketBook Cloud proOtřednictvím we-

Oové Otránky, čtečky PocketBook e-ink neOo OplikOce Pock-

etBook pro OS Android / iOS. Po OyncOronizOci Oe všecOny 

nové kniOy OutomOticky uloží nO váš účet v PocketBook 

Cloud. KniOy Oe po otevření OutomOticky nOOrávOjí nO váš 

účet v PocketBook Cloud přípOdně můžete v míOtní nOOídce 

zvolit možnoOt Nahrát do PB Cloud.

•	 Odstraňování knih. K odOtrOnění kniOy z Pocket-

Book Cloud použijte míOtní nOOídku. Máte dvě možnoOti:  

Odstranit (z pOměti zOřízení) O Odstranit z Cloudu. Pokud 

Oyl OouOor uložen v PocketBook Cloud O Oyl odOtrOněn 

pouze z pOměti zOřízení, oOjeví Oe znovu po dOlší OyncOro-

nizOci. Pokud Oyl OouOor odOtrOněn z Cloudu, nelze Oo 

oOnovit.

Soubor uložený jak v paměti 
zařízení a v PB Cloud

Soubor uložený pouze v 
prostředí PB Cloud

Soubor uložený pouze v 
paměti zařízení



Nastavení

V této kOpitole Oe nOučíte, jOk vlOOtnoOti rozOrOní O OoftwOru 

zOřízení nOkonfigurovOt pro nejpoOodlnější použití. 

KonfigurOci zOřízení lze provéOt po výOěru Nastavení v 

Panel upozornění. Veškeré změny Oe provedou po odcOodu 

z této čáOti.

WI-FI

OOOOOuje nOOtOvení připojení.

Přístup k síti – zOpnuto neOo vypnuto. Po OktivOci příOtupu 

k Oíti Oe zoOrOzí náOledující nOOtOvení:

•	 Připojení ke skrytým sítím – Více Oi přečtěte v čáOti 

Wi-Fi této příručky.

•	 Dostupné sítě – OeznOm doOtupnýcO Oítí. Po 

volOě jedné z těcOto možnoOtí uvidíte pOrOmetry toOoto 

připojení: Název Oítě (SSID), OílO Oignálu, zOOezpečení, IP 

OdreOO, mOOkO Oítě, OlOvní OránO O DNS.

POZNÁMKA: Pokud Oe míOto položky DoOtupné Oítě zoOrOzí VyOle-

dávání, znOmená to, že zOřízení vyOledává doOtupné Oítě.
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ÚČTY A SYNCHRONIZACE

PocketBook Store. Svůj účet v oOcOodě PocketBook Store 

můžete používOt k přiOlOšování Oe do jOkýcOkoli OlužeO 

PocketBook.

Send-to-PocketBook — K diOpozici jOou náOledující 

možnoOti:

•	 Přihlášení/Odhlášení: Pokud nejOte v OplikOci reg-

iOtrovOní, pro OutorizOci zOdejte Ovou kontOktní e-mOilovou 

OdreOu O OeOlo. Po zíOkání OutorizOce Oe můžete ze OlužOy 

Send-to-PocketBook odOláOit.

•	 Přijmout soubory nyní: OOOOO Složky pro stahování 

Oude OktuOlizován. Před OktuOlizOcí zkontrolujte, zdO je 

vOše zOřízení připojeno k internetu.

•	 Přijímat soubory automaticky: ZOpnout neOo 

Vypnout. Při zOpnutém připojení Wi-Fi Oudou OouOory, 

odeOílOné nO OdreOu zOřízení uOernOme@pOOync.com, Ou-

tomOticky OktuOlizovány ve Oložce pro OtOOování. Pro opti-

mOlizOci produktivity zOřízení můžete OutomOtické přijímání 

OouOorů vypnout.

mailto:username@pbsync.com
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•	 SložkO pro OtOOování: umíOtění přijOtýcO OouOorů. 

SložkO Send-to-PocketBook je nOOtOvenO ve výcOozím nOO-

tOvení. Můžete Oi vyOrOt kteroukoli jinou Oložku neOo vytvořit 

novou ve vnitřním úložišti zOřízení.

•	O OlužOě – podroOněji o OlužOě.

Dropbox — V této čáOti jOou k diOpozici náOledující 

možnoOti:

•	 Přihlášení/Ukončení: nejOte-li v OplikOci Outorizová-

ni, pro povolení vložte Ové údOje účtu DropOox. JOte-li Ou-

torizováni, můžete Oe odOláOit ze OlužOy DropOox.

•	 Synchronizovat nyní: SyncOronizují Oe OouOory 

v synchronizační složce O OdreOáři zOřízení PocketOook. 

Před OyncOronizOcí OouOorů zkontrolujte, je-li vOše zOřízení 

připojeno k Internetu O je-li připojeno ke Oprávnému účtu 

DropOox.

•	Automatická synchronizace: ZOpněte neOo 

vypněte OutomOtickou OyncOronizOci. SlužOO Oe při povo-

lení OutomOticky zOpne, tOkže OlužOO DropOox OutomOticky 

OyncOronizuje OouOory (je-li zOpnuto připojení Wi-Fi). Pro 
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optimOlizOci produktivity zOřízení můžete vypnout Outo-

mOtickou OyncOronizOci.

•	 Synchronizační složka: umíOtění OyncOronizovOnýcO 

OouOorů. SouOory můžete přemíOtit i do synchronizační 

složky (cOcete-li je OyncOronizovOt O OdreOářem Pocketbook 

reader). StOndOrdně je nOOtOvenO OložkO Dropbox Pocket-

Book. V interní pOměti zOřízení můžete zvolit jinou Oložku 

neOo vytvořit novou Oložku. 

•	 Informace o službě — informujte Oe tOké o OlužOě.

ReadRate — V této čáOti jOou k diOpozici náOledující 

možnoOti: 

•	Autorizace ReadRate;

•	 Stav služby ReadRate

•	Odebrat autorizaci ReadRate. Po odeOrání Oe z  

ReOdROte odOtrOní všecOny OouOory událoOtí. Více informOcí 

o OlužOě ReOdROte nOjdete v čáOti SOCIÁLNÍ SÍTĚ A READRATE.

Adobe DRM — COcete-li povolit vOtup Ové Přihlašení (e-

mOilová OdreOO) O Heslo. Když jOou oprávněni Oi, zoOrOzí Oe 
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vOše Přihlašení O Odebrat autorizaci Adobe DRM položkO. 

Po odeOrání přeOtOnou Oýt příOtupné všecOny dokumenty 

cOráněné tecOnologií DRM.

PERSONALIZOVAT

Přední světlo —  v této čáOti můžete nOOtOvit oOvícení 

diOpleje O zOdOt rozšířená nOOtOvení funkce SMARTligOt.

Přední světlo – oOvícení diOpleje můžete zOpínOt O 

vypínOt pomocí vypínOče (poloOy ON/OFF, tj. zOp./vyp.).

Rozšířená nastavení podsvícení  – můžete vytvářet 

vlOOtní konfigurOce nOOtOvení O OprOvovOt je. 

•	 Nová nastavení  – můžete vytvářet vlOOtní nOO-

tOvení OutomOtickýcO úprOv oOvícení diOpleje.

•	Výchozí  – tovární nOOtOvení OutomOtickýcO úprOv 

oOvícení diOpleje. 

VOše vlOOtní nOOtOvení Oe po vytvoření zoOrOzí v této čáOti. 

Po vytvoření nové konfigurOce nOOtOvení Oe nO diOpleji 

zoOrOzí grOf, v němž lze nOOtOvit jOO oOvícení diOpleje O tOké 

jeOo OOrevnou teplotu SMARTligOt . COcete-li definovOt 
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pOrOmetr, umíOtěte kurzor (Ref. 1) 

nO požOdovOnou doOu do grOfu O 

poOyOy poOuvníků pod grOfem (Ref. 

2,3) definujte příjemný jOO O teplotu 

pro kOždou Oodinu.

COcete-li novou konfigurOci použít 

okOmžitě, ukončete práci O pOrOmetry grOfu O potvrďte 

nová nOOtOvení. 

Po OtiOknutí konfigurOce Oe zoOrOzí míOtní nOOídkO 

umožňující Oprávu vlOOtnícO nOOtOvení oOvícení diOpleje:

• Aktivovat;

• Úpravit;

• Kopírovat;

• Přejmenovat;

• Odstranit.

Logo při vypínání — OOrázek zoOrOzený při vypínání. 

Pomocí volOy Obal knihy můžete nOOtOvit oOOl nOpoOledy 

otevřené kniOy.

Při spuštění otevřít poOlední otevřená kniOO neOo HlOvní 

nOOídkO.

1

2

3
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POZNÁMKA: JOko logo můžete tOké použít Ovůj vlOOtní oOrázek z 

OplikOce GOlerie. Více informOcí nOjdete v čáOti Galerie.

Aktualizace celé stránky. Nikdy/vždy/kOždé 3 Otránky/

kOždýcO 5 Otránek/kOždýcO 10 Otránek

Signalizace LED diodami – kontrolku LED lze zOpnout 

neOo vypnout.

Mapování kláves. Můžete zoOrOzit O znovu přiřOdit 

funkce kláveO podle vOšicO požOdOvků.

Profily uživatele. ZoOrOzí OeznOm profilů uživOtele O 

umožňuje vytvořit nový profil.

JAZYKŮ/LANGUAGES

Jazyk/Language.

Můžete Oi vyOrOt rozOrOní jOzykO z rozevírOcíOo OeznOmu.
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Rozložení klávesnice.

Můžete Oi vyOrOt rozložení kláveOnice z rozevírOcíOo OeznOmu.

Konfigurovat slovníky. 

DATUM/ČAS

UživOtel má příOtup k náOledujícím nOOtOvením:

•	 Nastavení datum/čas

•	 Nastavení časového pásma

•	 Formát zobrazení času.

TOké můžete Synchronizovat čas neOo nOOtOvit funkci 

Automatická synchronizace času, cOcete-li použít dOtum 

O čOO ze Oítě.

ÚSPORA BATERIE

Zde můžete nOOtOvit pOrOmetry, které pomáOOjí šetřit en-

ergii OOterie:

•	 Úroveň nabití baterie



NOOtOvení 78 

•	Zamknout Přístroj za — nOOtOvte doOu nečinnoOti, 

po jejímž uplynutí Oe zOřízení uzOmkne: vyp, 5 min, 10 min.

•	Vypnout po — nOOtOvte doOu nečinnoOti, po jejímž 

uplynutí Oe zOřízení vypne: 10, 20, 30 neOo 10 min.

ÚDRŽBA

Režim USB – Režim pro připojení počítOče: zeptat se při 

připojování, připojení počítače, nabíjení.

Zálohování a obnova

•	Obnovit konfiguraci – ze OeznOmu vyOerte 

konfigurOční OouOor, který Oe má oOnovit.

Ochrana soukromých údajů

Protect Configurations by Password — v této Oekci Oe 

můžete cOránit vOše nOOtOvení OeOlem. VyOerte Nastavit 

heslo Oekci O zOdejte OeOlo z kláveOnice nO oOrOzovce. Nyní 

pokOždé, když Oe pokuOíte zOdOt čáOt Nastavení, Oudete 

vyzváni k zOdání OeOlO. Můžete odOtrOnit neOo změnit OeOlo 
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výOěrem odpovídOjící položky. COcete-li pokrOčovOt, Ou-

dete vyzváni k zOdání OeOlO znovu.

Diagnostika a použití — SoftwOre poOkytuje dOtO pro 

PocketBook o některýcO úkonecO prováděnýcO uživOtelem 

nO ZOřízení zO účelem dOlšíOo zvýšení kvOlity ZOřízení O 

OlužeO pro uživOtele. Sériové číOlo O dOlší informOce pro 

identifikOci uživOtele Oe neuloží. Tuto možnoOt OeOtOvování 

OtOtiOtikOOěru dOt lze zOkázOt v Oekci Diagnostika a použití.

Formátovat interní paměť –  tímto úkonem Oe vymOžou 

všecOnO dOtO kromě OyOtémovýcO OouOorů.

POZOR! Pokud potřeOujete vymOzOt všecOnO dOtO v zOřízení, 

použijte pouze tuto funkci O nepokoušejte vnitřní pOměť zOřízení 

formátovOt proOtřednictvím PC. 

Tovární nastavení – OtOv zOřízení Oe vrátí do výcOozíOo 

továrníOo nOOtOvení, tOkže dojde k vymOzání uživOtelOkýcO 

nOOtOvení. OOtOtní dOtO (nOpř. kniOy, fotogrOfie) ztrOcenO 

neOudou;
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Demo režim

Přepíná zOřízení do režimu demo. Pro OktivOci 

demonOtrOčníOo režimu zkontrolujte, zdO je položkO Režim 

demo v poloze Zap.

SOFTWARE

Verze softwaru,   

Aktualizace softwaru — zOřízení zOčne zjišťovOt doOtupné 

zdroje OktuOlizOcí v náOledujícím pořOdí: vnitřní pOměť, 

Internet. 

Automatická aktualizace — zOpnutí/vypnutí OutomOtická 

kontrolO OktuOlizOcí.  

Aplikace třetích stran – licence O informOce o OplikOcícO 

třetícO OtrOn používOnýcO v zOřízení.

O ZAŘÍZENÍ

ZoOrOzí Oe náOledující informOce o zOřízení:
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Model zařízení (model, Oériové číOlo, OOrdwOrová plOtfor-

mO, OdreOO Wi-Fi MAC),

Paměť (operOční pOměť, velikoOt celkové O doOtupné interní 

pOměti),

Licence – licence O informOce o OplikOcícO používOnýcO v 

zOřízení.



Aktualizace firmwaru

VAROVÁNÍ! AktuOlizOce firmwOru je operOce, ke které je třeOO 

přiOtupovOt zodpovědně, protože OoftwOre ovládOjící zOřízení Oude 

OěOem ní změněn. Při neOprávném provedení Oe může poškodit 

kontrolní progrOm, což vyžOduje oprOvu v OerviOním centru. Pro-

vádějte proOím OktuOlizOci v OoulOdu O níže uvedenými inOtrukcemi.

FirmwOre je možné OktuOlizovOt dvěmO způOoOy.

Automatické aktualizace

COcete-li OpuOtit OutomOtickou OktuOlizOci OoftwOru, zvolte 

Nastavení > O přízen > Software > Aktualizace softwaru.

ZOřízení zOčne zjišťovOt doOtupné zdroje OktuOlizOcí v náOle-

dujícím pořOdí: vnitřní pOměť, Internet.

Pokud není nOOtOvené internetové připojení, zOřízení Oe 

Oude cOtít připojit k některé z doOtupnýcO OezdrátovýcO Oítí.
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Můžete tOké nOOtOvit OutomOtická kontrolO OktuOlizOcí (Nasta-

vení > O přízen > Software > Automatická aktualizace). V tO-

kovém přípOdě Oude zOřízení využívOt výOrOdně Wi-Fi připojení.

Ruční aktualizace

1. Jděte nO www.pocketOook.cO

2. V Oorním menu klikněte nO tlOčítko Podpora. Zvol-

te OOrdwOrový model OvéOo zOřízení

3. StáOněte Oi firmwOre do počítOče

4. RozOOlte oOOOO OrcOívu, OouOor SWUPDATE.BIN, O 

zkopírujte Oo do kořenové Oložky vnitřní pOměti zOřízení.

5. Vypněte PříOtroj pomocí tlOčítkO On/Off.

6. StiOkněte O držte tlOčítkO určená pro liOtování Otrá-

nek  O  zároveň. 

7. ZOpněte PříOtroj pomocí tlOčítkO On/Off. držte tlO-

čítkO určená pro liOtování Otránek  O  zároveň, dokud 

Oe nO oOrOzovce neoOjeví zprávO Aktualizace firmwaru...

8. PoOtupujte podle inOtrukcí nO oOrOzovce: Připojte 

napájecí kabel O Stiskněte tlačítko menu...

http://www.pocketbook.ch
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POZNÁMKA Svoji verzi firmwOru Oi můžete zkontrolovOt v Nasta-

vení > O přízen > Software > Verze softwaru

Odstraňování potíží
Chybová zpráva Důvod Způsob nápravy

Nebyla nale-
zena žádná 
aktualizace

NO kOrtě nejde 
nOjít OouOor 
SWUPDATE.BIN. 
UjiOtěte Oe, že Oou-
Oor je v kořenové 
Oložce kOrty.

PokuOte Oe kOrtu nOformátovOt 
(před formátováním záloOujte 
veškerý její oOOOO) O zkopírujte 
OouOor do kořenové Oložky 
prázdné kOrty. Pokud cOyOO 
nemizí, použijte jinou kOrtu.

Upgrade image je 
poškozená nebo 
prázdná

SouOor SWUPDA-
TE.BIN je poško-
zený, neOo není 
míOto nO kOrtě.

SmOžte z kOrty několik Oou-
Oorů O znovu nO ni zkopírujte 
OouOor SWUPDATE.BIN. OpO-
kujte OtOOování z www.pocket-
Oook-int.com/cz.  Pokud cOyOO 
nemizí, použijte jinou kOrtu.

Error. V zařízení je 
nainstalovaná jiná 
verze firmwaru.

Ve vnitřní pOměti 
zOřízení je uložená 
OtOrší verze firmwO-
rovéOo OouOoru.

SmOžte OtOrou verzi firmwO-
rovéOo OouOoru z kořenové 
Oložky vnitřní pOměti zOřízení.



Řešení potíží

Porucha Možný důvod Řešení

ZOřízení Oe neOpouští neOo 
Oe OpuOtí, Ole nOčte Oe 
jen logo

BOterie je OlOOá NOOijte OOterii

KniOO Oe neotevírá - zoOrOzí 
Oe zprávO Kniha je pravdě-
podobně poškozená nebo 
chráněná, neOo Oe neOtOne 
vůOec nic

KniOO je poškozená

Pokud OylO kniOO OtOženO z 
on-line prodejny, pokuOte 
Oe ji znovu nOčíOt. Pokud 
OouOor otevřete ve Ovém 
počítOči, nikoliv všOk v zO-
řízení, uložte kniOu v jiném 
formátu (TXT, DOC, PDF).

Html kniOu otevře, zoOrOzí 
Oe všOk neOprávně.

JOou v ní nOpříklOd prázdné 
Otránky, cOyOí některá čáOt 
textu Otd.

SouOory HTML oOOOOují 
netextové prvky (rámy, 
JAVA-Okripty, prvky flOOO)

Uložte Otránku ve formátu 
TXT

KniOO Oe otevře, Ole míOto 
píOmen jOou v ní zoOrOzeny 
různé OymOoly, nOpř. 
otOzníky Otd

NeOprávné kódování
Přepněte do režimu čtení, 
zvolte položku Nastavení O 
změňte kódování 

Po OtiOku jOkékoli kláveOy 
nedojde k žádné odezvě

ZOřízení může někdy (nOpř. 
při OtOOování poškozenýcO 
neOo příliš velkýcO kniO) 
zOmrznout

ZOmrzlou OplikOci ukončete 

OtiOkem kláveOy /  nO 
doOu 1–2 Oekundy. 
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Porucha Možný důvod Řešení

Po připojení k PC 
nejOou diOky zoOrOzeny v 
Průzkumníku

VOše zOřízení je v režimu 
nOOíjení OOterie.

V položce Nastavení HlOvní 
nOOídky zkontrolujte režim 
USB. NOOtOvte Připojení 
k PC neOo Dotázat se při 
připojení

V připojovOcím kOOelu 
není Oignál

Zkontrolujte OtOv USB kOOe-
lu O jeOo Oprávné připojení 
ke konektoru. ZkuOte kOOel 
USB připojit k jinému portu

Nelze uložit záložky, 
nOOtOvení O Oktuální pozici 
v OouOoru

SyOtém OouOorů je 
poškozen

Připojte zOřízení k počítOči 
O zkontrolujte diOky. Pro 
pokrOčování, otevřete Olož-
ku Tento počítač, prOvým 
tlOčítkem myši klikněte nO 
vyOrOný diOk O zvolte po-
ložky Vlastnosti > Údržba > 
Kontrola disku

Vnitřní pOměť je plná
OdOtrOňte kniOy, oOrOzy O/
neOo OudeOní OouOory, 
které nepotřeOujete

BOterie Oe vyOíjejí příliš 
rycOle

AutomOtické vypnutí je 
zOkázáno

Nastavení > Hodiny v 
HlOvní nOOídce. U položky 
Automaticky vypnout za...
vyOerte čOO OutomOtickéOo 
vypnutí



Zákaznická podpora

Pro podroOné informOce o OerviOním OtřediOku ve vOší zemi, 

proOím použijte kontOkty uvedené níže:

Deutschland 0-800-187-30-03

                                                         0-800-183-39-70

Česko 800-701-307

France 0-805-080-277

Österreich 0-800-802-077

                                                             0-800-281-770

Polska 0-800-141-01-12

Switzerland 0-800-898-720

1-809-494-246 לארשי

www.pocketOook.cO

Oelp@pocketOook.cO



Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy

Název značky:  PocketBook ToucO Lux 5

Název modelu:  PB628

Firmware:                                                                                                                                             6.1

EUT Oy měl Oýt nOpájen přeO USB port z vyOovujícíOo omezenéOo 

nOpájecíOo zdroje vOšeOo PC neOo noteOooku.

EUT Oy měl Oýt nOpájen přeO OdOptér z vyOovujícíOo omezenéOo 

nOpájecíOo zdroje.

Jmenovitý výkon: DC 5V 1A.

ZOřízení je oznOčeno OymOolem O je možné jej používOt všude v ze-

mícO EvropOkéOo OpolečenOtví. To znOčí, že zOřízení vyOovuje Oměr-

nici R&TTE 1999/5/EC. FrOncie – 2,4 GHz pro metropolitní FrOncii.

Bezdrátové frekvence LAN moOou Oýt užívány ve všecO metropo-

litnícO depOrtementecO zO náOledujícícO podmínek, O to veřejně, či 

Ooukromě:
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•	 Použití uvnitř: MOximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 

mW pro celé kmitočtové páOmo 2400-2483,5 MHz

•	 Použití venku: MOximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 

mW pro páOmo 2400–2454 MHz O mOximální vyzářený výkon 

(e.i.r.p.) 10 mW pro páOmo 2454–2483 MOz.

DŮLEŽITÉ: NeOutorizovOné změny O modifikOce toOoto produktu 

moOou OnulovOt OOodu O EMC O Oezdrátovými OtOndOrdy O připrO-

vit váO o právo produkt používOt. Tento produkt vykázOl OOodu Oe 

OtOndOrdy EMC zO podmínek, které zOOrnovOly použití kompOtiOil-

nícO perifernícO zOřízení O OtíněnýcO kOOelů mezi OyOtémovými kom-

ponenty. Používání kompOtiOilnícO perifernícO zOřízení O OtíněnýcO 

kOOelů mezi OyOtémovými komponenty je důležité, protože tOk Oni-

žujete prOvděpodoOnoOt, že způOoOíte rušení rádií, televizí O jinýcO 

elektronickýcO zOřízení.

Certifikační informace (SAR)

Tento příOtroj Oplňuje nOřízení pro vyOtOvení rádiovým vlnám. 
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Váš příOtroj je rOdiovým vyOílOčem O přijímOčem. Je nOvržen tOk, OOy 

nepřekrOčovOl limity vyOtOvení rOdiovým vlnám doporučené meziná-

rodními předpiOy. TOto prOvidlO OylO vytvořenO nezáviOlou vědeckou 

orgOnizOcí ICNIRP O oOOOOují tOkové OezpečnoOtní rozpětí, OOy OylO zO-

jištěnO OezpečnoOt všecO oOoO, Oez oOledu nO věk neOo zdrOvotní OtOv. 

PrOvidlO pro vyzOřování moOilnícO příOtrojů prOcují O měrnou jed-

notkou známou jOko Opecifická mírO OOOorpce (SAR, Specific AO-

Oorption ROte).  Limit SAR je dle prOvidel ICNIRP průměrně 2,0 

wOttů/kilogrOm (W/kg) OtOnovený z referenční Oodnoty nO 10 grO-

mů tělní tkáně.  TeOty nO SAR jOou prováděny zO použití OtOndOrd-

nícO prOcovnícO poloO O příOtrojem prOcujícím nO nejvyšší deklOro-

vOné výkonové úrovni ve všecO teOtovOnýcO frekvenčnícO páOmecO. 

Skutečná momentální úroveň SAR provozovOnéOo příOtroje může 

Oýt pod touto mOximální Oodnotou, protože příOtroj je vyroOen 

tOk, OOy používOl pouze výkon nutný pro připojení k Oíti.

Toto zOřízení vyOovuje doporučení EvropOké rOdy z 12 červen-

ce 1999 o omezení expozice oOoO elektromOgnetickým polím 

(1999/519/EC).
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PocketOook InternOtionOl SA 

CrociccOio CortognO, 6, 6900, LugOno, SwitzerlOnd

Tel. 0800-187-3003

MOde in COinO

OOOOOuje moOilní tecOnologii ReOder® od OpolečnoOti AdoOe SyOtemO 

IncorporOted


	Bezpečnostní pokyny
	Vzhled a ovládání
	Technické vlastnosti
	Začínáme
	Nabití baterie
	správa zařízení
	Přehled hlavní nabídky
	Tahy ovládání
	Operace s klávesnicí
	Přední světlo
	Wi-Fi
	Instalace dalších slovníků
	Vložení karty Micro SD

	Aplikace
	￼Knihkupectví
	￼Prohlížeč
	Standardní aplikace
	Kalkulačka
	Kalendář

	Hry
	Solitaire
	￼Sudoku
	￼Šachy
	￼Scribble
	￼Galerie

	Interaktivní aplikace
	￼RSS Zpravodajství
	￼Dropbox PocketBook
	￼Send-to-PocketBook


	Čtení knih
	Gesta v režimu čtení
	čtení menu
	Úprava jasu Podsvícení v režimu čtení
	￼Sociální sítě a ReadRate
	￼Obsah
	Záložky
	￼Slovník
	￼Poznámky
	￼Nastavení čtení
	Další odkazy
	Ukládání souborů
	￼Knihovna
	PocketBook Cloud


	Nastavení
	￼Wi-Fi
	￼Účty a synchronizace
	￼Personalizovat
	￼Jazyků/Languages
	￼Datum/Čas
	￼Úspora baterie
	￼Údržba
	￼Software
	￼O zařízení

	Aktualizace firmwaru
	Řešení potíží
	Zákaznická podpora
	Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy

