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Bezpečnostní pokyny

Před zaOájením práce O tímto zařízením Oi pozorně přečtěte tuto 

kapitolu. Dodržování těcOto pokynů vám pomůže zajiOtit vaši 

OezpečnoOt a prodlouží životnoOt zařízení.

Podmínky pro skladování, přepravu a použití

Provozní teplota zařízení Oe poOyOuje v rozmezí 0 až 40°C, proto 

zařízení nevyOtavujte nadměrně vyOokým neOo nízkým teplotám. 

Nikdy neponecOávejte kaOely v OlízkoOti zdrojů tepla. Pokud jOou 

kaOely neOo jejicO izolace zaOřívány, moOou Oe zdeformovat 

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

proudem.

PokuOte Oe vyvarovat 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 zařízení dlouOou doOu v nedoOtatečně větraném 

proOtředí, například v automoOilu neOo v těOně uzavřenýcO kr-

aOicícO/OalícícO.

DOejte, aOy zařízení neupadlo na zem, ani Oe je neOnažte 

oOýOat. 

COraňte diOplej před oOjekty, které Oy jej moOly poškráOat neOo 

poškodit. Pro zajištění adekvátní ocOrany diOpleje doporučujeme 

zařízení ukládat do ocOrannéOo a/neOo pevnéOo oOalu.

UcOovávejte mimo doOaO dětí

Čtečku kniO nerozeOírejte ani neupravujte.. 

Zařízení nepoužívejte O poškozenou Oaterii neOo naOíječkou (ro-

zOitý kryt, špatné kontakty, rozOitý přívodní kaOel). Je-li Oaterie 

poškozena (praOklý kryt, únik elektrolytu, změna tvaru atd.), je třeOa 

ji necOat u autorizovanéOo perOonálu vyměnit. Použití podomácku 
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vyroOenýcO neOo upravenýcO Oaterií může způOoOit výOucO a/neOo 

poškodit zařízení.

K čištění diOpleje/těleOa příOtroje nepoužívejte organická ani 

anorganická rozpouštědla (např. Oenzoyl). 

Pro odOtranění pracOu z povrcOu zařízení používejte měkký Oadřík. 

NečiOtoty lze odOtranit pomocí několika kapek deOtilované vody.

V případě vady diOpleje Oe za přijatelný počet považuje až pět vad-

nýcO pixelů, což nepředOtavuje vadu podléOající záruce.

Pokud zařízení neOylo delší doOu používáno, po připojení 

naOíječky nemuOí indikátor naOíjení Oaterie fungovat.  V tomto 

případě připojte naOíječku, necOejte zařízení naOíjet 1 Oodinu, 

poté je odpojte a znovu připojte naOíjecí zařízení neOo USB kaOel.  

Zařízení pak lze normálně použít jako vždy.

Před koncem záruční doOy výroOku kontaktujte nejOližší au-

torizovaný OerviO zařízení pro zajištění dodržování OezpečnoOti.
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PodroOné informace o OerviOnícO centrecO ve vaší 

oOlaOti naleznete na oficiálnícO internetovýcO 

OtránkácO OpolečnoOti PocketBook International:  

Ottp://www.pocketOook-int.com.

Bezpečnost RF

Zařízení přijímá a vyOílá rádiové frekvence a může rušit rádiovou 

komunikaci a další elektronická zařízení. Pokud používáte oOoOní 

zdravotnická zařízení (např. kardioOtimulátor neOo naOloucOátko), 

kontaktujte OvéOo lékaře neOo výroOce za účelem zjištění, zda jOou 

tato zdravotnická zařízení proti externím RF zařízením cOráněna.

Bezdrátovou komunikaci nepoužívejte v míOtecO, kde je to zakázá-

no, např. na paluOě letadla a v nemocnicícO – moOla Oy narušovat 

leteckou avioniku neOo lékařOké příOtroje.

Využití

NeOprávná likvidace toOoto zařízení může mít nepříznivé 

účinky na životní proOtředí a oOecné zdraví. Pro 

http://www.pocketbook-int.com
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zaOránění takovým náOledkům dodržujte Opecifické požadavky 

na likvidaci toOoto zařízení. Recyklace těcOto materiálů pomáOá 

zacOovat přírodní zdroje. Pro další informace o recyklaci kontak-

tujte míOtní oOecní úřad, míOtní firmu pro OOěr domácíOo odpadu, 

prodejnu, kde jOte zařízení zakoupili, neOo autorizované OerviOní 

OtřediOko.

Likvidace elektrickýcO a elektronickýcO komponentů (Oměrnice Oe 

vztaOuje na země EU a na další evropOké země, kde exiOtují Oa-

moOtatné likvidační OyOtémy). V jinýcO zemícO likvidujte Oaterie v 

Oouladu O míOtními zákony.

Baterie nelikvidujte Opalováním, předejdete tak neOezpečí výOucOu



Vzhled a ovládání

1. Domů – návrat do HlavníOo menu

2. Zpět – v režimu čtení poOune 

Otránku na předcOozí Otránku; v režimu 

poOyOu v naOídkácO – návrat do předcOozí 

naOídky neOo Otránky v Oeznamu.

3. Vpřed – v režimu čtení poOune 

Otránku na další Otránku

4. Nabídka – otevře kontextové 

menu. Pro zapnutí/vypnutí Přední světlo 

OtiOkněte a na jednu Oekundu přidržte tla-

čítko Nabídka.

5. Micro-USB jack – pro připoje-

ní počítače neOo naOíječky (naOíječka je 

volitelná)

6. 3.5 mm audio konektor

7. Slot pro microSD kartu – pro externí paměťovou kartu (microSD 

karta je volitelná)

8. Reset

9. On/Off – pro zapnutí/vypnutí zařízení.

POZNÁMKA: Mapování kláveO lze nakonfigurovat v naOtavení Nastavení > Osobní na-

stavení > Mapování kláves. Mapování kláveO pro poOyO v naOídkácO a oOracení Otránek 

záviOí na orientaci diOpleje.



Technické vlastnosti

Displej
6” E Ink Carta™ HD infračervený dotyko-
vý diOplej 1072×1448, 300 dpi, B&W

Přední světlo Ano
CPU FreeOcale i.MX6 Solo LigOt

RAM 512 MB
Paměť 8 GB *

Operační systém Linux®

Připojení
Wi-Fi™ (802.11 O/g/n) 
USB 2.0

Baterie Li-Pol, 1500 mAO **
Paměťový slot microSD/SDHC

Audio výstup 3.5 mm Otereo konektor

Formát knih
PDF, EPUB (včetně OouOorů cOráněnýcO 
DRM); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, 
CHM, DJVU, DOC, DOCX, PRC

Formát obrázků JPEG, BMP, PNG, TIFF
Formát audio 

nahrávek MP3

Velikost 113,5 x 175 x 9 mm
Hmotnost 180 g

* Skutečná velikoOt doOtupné vnitřní paměti Oe může lišit v záviOloOti na 
Ooftwarové konfiguraci zařízení.

** ŽivotnoOt Oaterie a výše uvedené Oodnoty Oe moOou lišit v záviOloOti na 
režimu použití, konektivitě a naOtavení.



Začínáme

V této kapitole Oe dozvíte, jak příOtroj připravit pro práci, a 

také o jeOo OlavnícO ovládacícO prvcícO.

NABITÍ BATERIE

Poprvé je nutno zařízení naOíjet 8—12 hodin. 

NaOít Oaterii lze O (1) PC pomocí USB kaOelu neOo (2) 

O  pomocí OíťovéOo naOíjecíOo adaptéru z  elektrické Oítě 

(fakultativní).

1 2
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Pro první naOití zařízení proveďte náOledující úkony:

•	Zařízení připojte USB kaOelem k počítači neOo k 

naOíječce. Zařízení Oe iOned po začátku naOíjení zapne.

•	 Po naOití Oaterie můžete od zařízení odpojit kaOel 

a zařízení je připraveno k použití.

Je-li zařízení při připojení kaOelu k počítači zapnuté, zoOrazí 

Oe dialogové okno O výzvou pro výOěr povelu - Připojení k 

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

příOlušný režim.
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SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Zapnutí
StiOkněte tlačítko Zap/Vyp. Jakmile je zařízení připraveno 
k provozu, podle naOtavení Oe zoOrazí Olavní naOídka neOo 
poOlední otevřená kniOa.

Vypnutí

StiOkněte tlačítko Zap/Vyp a držte Oo přiOližně dvě 
Oekundy, než Oe zařízení vypne.

Zamknutí

Zařízení lze zamknout třemi způOoOy:
1. OtiOkněte tlačítko Zap/Vyp,
2. vyvolejte Správce úloh. COcete-li zařízení 

zaOlokovat, dotkněte Oe ikony .
3. NaOtavit lze automatické Olokování kláveO: 

přejděte na položky Nastavení   > Úspora energie  > 
Vypnout po neOo Uzamknout zařízení po a naOtavit doOu 
nečinnoOti, která uplyne před uzamčením zařízení.

Odemknout StiOknout tlačítko Zap/Vyp

Restartovat
Pokud zařízení ,zamrzne’ (nereaguje na OtiOk tlačítek ani 
dotyky oOrazovky), lze Oo reOtartovat OtiOkem tlačítka 
Zap/Vyp po doOu 10 Oekund.

Správce 
úloh

Správce úloh lze vyvolat dvěma způOoOy:
•	 dotykem ikony  v řádku upozornění;                                         
•	 delším OtiOknutím tlačítka Domů .

Správce úloO umožňuje rycOlý příOtup k některým funkcím 
ovládání zařízení:

•	 zavřete Opuštěné aplikace: OtiOkněte  u 
aplikace na Oeznamu,

•	  Uzamkněte zařízení. Zařízení Oe odemyká 
OtiOkem tlačítka Zap/Vyp

•	  Otevřete Oeznam OezdrátovýcO připojení
•	  Pořiďte Onímek oOrazovky.
•	  Vypněte zařízení.
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PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY

Pod položkou 
,Poslední knihy’ je 
seznam nedávno  
otevřených knih

Posunutím dolů otevřete 
Panel upozornění

Poslední stažené knihy

Posunutím nahoru 
otevřete panel 
Aplikace

Dotykem otevřete Kalendář 
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Panel upozornění

Dotkněte Oe ikony  neOo ji poOuňte dolů a otevřete 

Panel upozornění.

POZNÁMKA:  Panel upozornění můžete otevřít i OtiOknutím tlačítka Menu.

Panel upozornění umožňuje Onadný příOtup ke konfiguraci 

Oítě Wi-Fi a Přední světlo, Synchronizaci OíťovýcO OlužeO, 

Správci úloh, Nastavení zařízení a Vyhledávání. 

ZoOrazují Oe na něm i novinky o OlužOě ReadRate.

POZNÁMKA: COcete-li zoOrazit novinky o OlužOě ReadRate, je 

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

synchronizace > ReadRate a Přihlášení ke OlužOě.
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TAHY OVLÁDÁNÍ

UPOZORNĚNÍ! Dotyková oOrazovka zařízení je velmi citlivá a křeO-

ká. AOyOte zaOránili jejímu poškození, při ovládání zařízení Opeciál-

ními taOy (geOty) Oe jí dotýkejte opatrně.

Klepnout

Otevírá prvek (kniOa, OouOor, aplikace Oložky neOo 

položka naOídky).

Dotknout se a přidržet

Otevírá kontextovou naOídku prvku (pokud je 

doOtupná).

Posunout 

OOrací Otránky kniOy neOo Oeznamu; poOyOuje 

oOrázkem: poOunujte prOty přeO oOrazovku.
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Přejít

PoOunuje Oeznamy: poOyOujte rycOle prOty přeO 

oOrazovku.

Měřítko zobrazení

Mění měřítko zoOrazení oOrázku: položte 

dva prOty na oOrazovku a OtáOnutím k OoOě 

oOraz oddalte neOo roztáOnutím od OeOe 

oOraz přiOližte..

OPERACE S KLÁVESNICÍ

Virtuální kláveOnice Oe používá, když je potřeOa zadat tex-

tovou informaci, například při vyOledávání neOo vyplňování 

údajů pro připojení k Oíti.

COcete-li napOat OymOol, na něj klepněte. COcete-li změnit 

jazyk pOaní, OtiOkněte tlačítko SoučaOný jazyk. 
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COcete-li přidat jazyk na kláveOnici, jděte na Nastavení  > 

Jazyků/Languages > Rozložení klávesnice.

1. Přepnout velká/malá píOmena

2. Změnit jazyk pOaní

3. Smazat napoOledy napOaný OymOol

4. Zadávání textu

5. Zavřít dotykovou kláveOnici.

Pokud pomocí kláveOnice zadáváte OeOlo (např. pro Wi-Fi), 

oOjeví Oe ikona . Tuto ikonu OtiOkněte, pokud cOcete 

zoOrazit zadaný text.
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WI-FI

Zařízení může zíOkat příOtup k internetu pomocí Wi-Fi 

připojení. Při otevření aplikace, která vyžaduje připojení k 

Internetu (např. Prohlížeče neOo prodejny kniO BookStore), 

Oe automaticky zapne připojení Wi-Fi. Není-li k diOpozici 

známá Oíť, otevře Oe Oeznam doOtupnýcO OezdrátovýcO 

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

pomocí kláveOnice na oOrazovce zadejte OeOlo Oítě.

PŘEDNÍ SVĚTLO

COcete-li přední Ovětlo zapnout/vypnout, OtiOkněte tlačítko 

Menu a přidržte Oo 1 Oekundu. 

Úroveň předníOo Ovětla můžete naOtavit také pomocí 

poOuvníku na řádku upozornění.

MIN MAX
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Kromě toOo lze Wi-Fi připojení zapnout/vypnout kliknutím 

na ikonu   na oznamovacím panelu. Pokud je k diOpozici 

známá Oíť, Opojení Oe iOned vytvoří automaticky, jinak Oe 

otevře Oeznam doOtupnýcO Oítí.

Pokročilé nastavení

PodroOnější naOtavení připojení Wi-Fi lze provéOt v Nas-

tavení > Wi-Fi, přejděte na vyOranou Oíť a klikněte na 

tlačítko Další… v dolní čáOti oOrazovky:

•	 Si můžetezměňte  položku Nastavení IP adresy:

•	 DHCP  –  zíOkat  adreOu  IP  automaticky  (je-li 

nakonfigurován Oerver DHCP);

•	 Ručně (pro zkušené uživatele) – Oíťové param-

etry zadejte ručně pomocí kláveOnice na oOrazovce;

•	Má-li Oíť, ke které Oe potřeOujete připojit, proxy 

Oerver,  můžete  jeOo  parametry  Opecifikovat  v  čáOti Kon-

figurace proxy.
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Připojení ke skryté síti

1. Přejděte na Nastavení >Wi-Fi;

2. Otevřete kartu Připojení ke skryté síti a v poli Název 

sítě (SSID) kláveOnicí na oOrazovce zadejte její SSID.

3. V příOlušném Oeznamu vyOerte typ zaOezpečení:

•	 Žádné – pro otevřenou Oíť

•	 Jednoduché (WEP) – po výOěru této možnoOti je 

•	 nutné Opecifikovat Typ ověření WEP – Otevřený 

systém neOo Sdílený klíč. 

•	WPA/WPA2 PSK – Oudete muOet zadat Oíťový 

klíč (až 64 znaků)

4. COcete-li zkontrolovat konfiguraci Oítě a připojit Oe 

k Oíti, vraťte Oe do čáOti Připojení ke skryté síti a OtiOkněte 

možnoOt Připojit.
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INSTALACE DALŠÍCH SLOVNÍKŮ

K diOpozici je možnoOt nainOtalovat další Olovníky (k zak-

oupení v Book Store).

1. Do vnitřní paměti zařízení zkopírujte OouOor O 

příponou .pOi.

2. Odpojte zařízení od PC.

3. Načtený OouOor Oe oOjeví v naOídce Poslední 

události.

4. Zkopírovaný OouOor rozšíření OpuOťte jako aplikaci 

a potvrďte inOtalaci.
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VLOŽENÍ KARTY MICRO SD

Zařízení je již vyOaveno 8 GB vnitřní paměti, kterou lze 

rozšířit pomocí karty micro SD (do 32 GB). Kartu vložte do 

Olotu podle oOrázku a leOce zatlačte, až Oe pevně uOadí.

COcete-li kartu vyjmout, leOce zatlačte na její okraj, aOy Oe 

uvolnila, a vytáOněte ji.

POZOR! V případě uvíznutí vaší SD karty Oe ji neOnažte vyOunout 

Oami, a okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.



Aplikace

V této kapitole Oe Oeznámíte O aplikacemi, které jOou 

předinOtalovány ve vašem zařízení.

V Olavní naOídce Oe nacOázejí tři aplikace:

•	 Knihovna,

•	 Knihkupectví,

•	 Prohlížeč.

OOtatní aplikace jOou k diOpozici v panelu aplikací. COcete-li 

jej vyvolat, dotkněte Oe ikony v Olavní naOídce.
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KNIHOVNA

KniOovna je Oprávce OouOorů elektronickýcO kniO a 

umožňuje OeOkupovat, řadit, měnit vzOled této čáOti a 

provádět vyOledávání. Více informací o této aplikace 

naleznete v čáOti Knihovna.

KNIHKUPECTVÍ

Aplikace KniOkupectví naOízí rycOlé a poOodlné 

Otažení licencovanéOo oOOaOu z portálu KniOkupectví  

(Ottp://www.Oookland.com/) do vašeOo zařízení. MuOí Oýt 

aktivní připojení k internetu. 

Máte-li již regiOtraci na portálu  

Ottp://www.Oookland.com/, OtiOkněte položku Již mám 

účet na portálu BookLand a zkontrolujte, zda přiOlašovací 

jméno a OeOlo do naOtavení KniOkupectví Oyla zadána 

Oprávně. 

http://www.bookland.com
http://www.bookland.com
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Údaje k účtu v KniOkupectví zadejte v čáOti Nastavení > 

Účty a synchronizace  OvéOo zařízení.

Je-li Opojení O účtem řádně naOtaveno, zíOkáte příOtup ke 

všem funkcím portálu.
Ukončit Osobní místnost
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StiOkněte položku Osobní místnost a rozOalí Oe možnoOti 

pro práci O oOoOním účtem:

•	 Navýšit zůstatek – navýšení zůOtatku účtu na 

Otránce BookLand neOo přímo v zařízení proOtřednictvím 

Oankovní karty (ViOa, MaOterCard, MaeOtro),

•	 Historie nákupů – Oeznam zOoží zakoupenéOo v 

oOcOodě,

•	 Moje karty – použité Oankovní karty,

•	 Ukončit.

Zvolte kniOu a nákup zOoží proveďte OtiOkem tlačítka 

Koupit.  VyOerte formát, v jakém Oude kniOa Otažena, a 

OtiOkněte tlačítko Koupit a stáhnout na Otránce Váš nákup. 

Zakoupený OouOor Oe přeOune do Oložky Knihovna > 

Stahování a zoOrazí Oe na Otěně Poslední události Olavní 

naOídky.

POZNÁMKA: je-li na účtu nulový zůOtatek, Oude vám naOídnuto 

navýšení zůOtatku účtu na Otránce BookLand neOo přímo v zařízení 

proOtřednictvím Oankovní karty (ViOa, MaOterCard, MaeOtro).
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PROHLÍŽEČ

Toto je aplikace určena k proOlížení weOovýcO Otránek. 

ProOlížeč je možné využívat i aktivně - pro pOaní mailů, 

pro OtaOovanání podporovanýcO OouOorů, lze Oe přiOláOit 

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

Opuštění proOlížeče neOylo doOud navázáno Oezdrátové 

připojení, Oude vám doporučeno připojení k některé z 

doOtupnýcO OezdrátovýcO Oítí.

COcete-li zadat weOovou adreOu, dotkněte Oe řádku O adre-

Oou, pomocí kláveOnice na diOpleji zadejte adreOu a OtiOkněte 

Enter. Odkaz lze otevřít proOtým dotykem. Pokud Oe weOová 

Otránka nevejde na diOplej, můžete ji poOouvat: položte prOt 

na diOplej a přeOouvejte Otránku. Pomocí geOt pro zoom 

(přiOlížení neOo oddálení dvou prOtů) můžete také změnit 

měřítko weOové Otránky. Hardwarová tlačítka /  Olouží k 

vertikálnímu poOouvání weOové Otránky:  poOouvání dolů 

a  poOouvání naOoru. 
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ProOlížeč podporuje více oken, můžete tedy otevřít nové okno 

pro příOlušnou Oekci naOídky proOlížeče a zoOrazit Oi všecOna 

otevřená okna. Z naOídky proOlížeče můžete rovněž zoOra-

zit OiOtorii navštívenýcO Otránek a oOlíOené Otránky, oOnovit 

Otránku, upravit měřítko pro zoOrazení weOovýcO Otránek, na-

konfigurovat proOlížeč v Oekci Nastavení neOo proOlížeč zavřít. 

V čáOti Nastavení můžete vymazat OiOtorii a OouOory cookie 

neOo zapnout/vypnout JavaScript a načítání oOrázků.

COcete-li proOlížeč ukončit, OtiOkněte příOlušnou položku naOídky.
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Kalkulačka

Kalkulačka poOkytuje širokou škálu matematickýcO operací, 

jako například: číOelné OymOoly, Otejně tak jako logické, kon-

Otantní a Goniometrické funkce. InženýrOkou kalkulačku lze 

použít pro provedení extrémně OložitýcO výpočtů.

Kalendář a hodiny

Otevře kalendář na aktuální měOíc a Oodiny. Navigační 

tlačítka /  umožňují kalendářem liOtovat. Tlačítkem  Oe 

vrátíte na aktuální měOíc. NaOtavení data a čaOu je popOáno 

v kapitole Datum/Čas uživatelOké příručky.

HRY

Solitaire

Populární Ora.

STANDARDNÍ APLIKACE
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Scribble

Aplikace na kreOlení. COcete-li vyOrat náOtroj na kreOlení, 

použijte ovládací panel aplikace:  

Text: Zvolte pozici a velikoOt textovéOo pole. Text 

vepíšete pomocí virtuální kláveOnice

PíOmo: změna píOma a jeOo velikoOti;

Tužka: NáOtroj na kreOlení tenkýcO čar

     PopiOovač: NáOtroj na kreOlení OilnýcO čar;

 Guma: NáOtroj na odOtraňování čar a textu;

 Zpět: Zruší předcOozí operaci;

Aktivní oOrázek/celkový počet oOrázků: Přepíná mezi 

oOrázky;

 Nový: COcete-li začít nový oOrázek;

 Smazat oOrázek;

 OpuOtit aplikaci.

COcete-li uložit oOrázek, klikněte na ikonu Nový oOrázek  

 Aktivní oOrázek Oe uloží do Oložky Mé obrázky v 

kořenové Oložce vnitřní paměti zařízení.
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Hudba

HudeOní přeOrávač pro mediální OouOory mp3.

Přehrát jednou Smíchat
Normální Předchozí Další Hlasitost

Přehrávat/
Pauza

+-

UkončitKolapsNabídce 
aplikace

Progress bar Playlist
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V Nabídce aplikace můžete do Oeznamu 

OkladeO přidávat zvukové OouOory a 

Oložky O audiem, měnit pořadí Otop a Oez-

nam OkladeO uložit neOo vymazat. 

Pomocí kontextové naOídky, otevřené 

dlouOým OtiOkem Otopy, lze provádět 

náOledující operace: zoOrazit informace o 

Otopě, přidat do fronty neOo odOtranit Oou-

Oor ze Oeznamu.
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Galerie

Slouží k otevření kniOovny v režimu proOlížení oOrázků 

(OtaženýcO do Oložky Galerie). Otevřená fotografie Oe zo-

Orazí v režimu přeO celý diOplej. COcete-li fotografii použít 

jako Obrázek při startu neOo Obrázek při vypnutí, Otočit ji 

neOo o ní zoOrazit Informace, dotykem oOrázku na celém 

diOpleji Oe přepněte do režimu úprav a OtiOkněte znak  

v pravém Oorním roOu diOpleje. V režimu úprav můžete 

fotografii přiOlížit neOo oddálit příOlušnými geOty a použít 

vyOranou oOlaOt jako logo.      

Sudoku

JaponOký Olavolam. Prázdnou Ouňku vyOerete jejím OtiOkem. 

Poté můžete ve vyOrané Ouňce zadat číOlici, o které Oi myO-

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

zůOtat v Ouňce. ČíOlice a štítky muOí Oýt vyOírány ze Opod-

níOo panelu volOy.
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Šachy

Můžete Orát proti Ovému příteli neOo proti zařízení. Pokud 

Orajete proti zařízení, můžete Oi vyOrat mezi 10 úrovněmi 

oOtížnoOti.

INTERAKTIVNÍ APLIKACE

RSS Zpravodajství

Aplikace pro RSS zprávy. COcete-li přidat nové RSS zprávy, 

zvolte Nastavení zdroje seznamu RSS v menu RSS Zpra-

vodajství. Přidejte nový kanál výOěrem možnoOti Přidat 

Zdroj RSS v náOledujícím Oeznamu a zadejte adreOu pomocí 

kláveOnice na oOrazovce.

MožnoOt Aktualizace aktualizuje nejnovější zprávy z kore-

Opondence a propojí je pro Oudoucí čtení.

MožnoOtí Číst Aktuality otevřete zaktualizované zprávy v 

režimu čtení.
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PocketBook Sync

SlužOa PocketBook Sync vám umožňuje OtaOovat všecOny 

kniOy vyOrané v kniOkupectví přímo do vašeOo zařízení 

(neOo dokonce do několika zařízení). 

SlužOa PocketBook Sync vám poOkytuje poOodlí, protože Oi 

můžete nejdříve vyOrat OouOory v oOcOodě a OtáOnout Oi je 

do OvéOo zařízení, kdykoli vám to Oude vyOovovat.

Používání

POZNÁMKA: Má-li Oe zajiOtit Oprávná funkce OlužOy PocketBook 

Sync, je nutno na zařízení Oprávně naOtavit datum a čaO (Nastave-

ní > Datum/Čas)

COcete-li používat OlužOu PocketBook Sync, muOíte provéOt 

několik jednoducOýcO kroků:
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Registrace

1. RegiOtrujte Oe na portálu kniOkupectví. (Například 

na portálu www.Oookland.com muOíte na Otránce ke Ovému 

účtu přidat Ové zařízení, a to vložením jeOo OériovéOo číOla).

2. Autorizace ve OlužOě PocketBook Sync. PoOtupujte 

náOledovně:

•	 OpuOťte aplikaci PocketBook Sync a zvolte položku 

„Autorizovat“, neOo položku „Přihlášení“ v naOídce Pocket-

Book Sync NaOtavení (Nastavení > Účty a synchronizace > 

PocketBook Sync). JeOtli jOte neaktivovali připojení Wi-Fi, 

zařízení vytvoří požadavek na připojení).

•	 ze Oeznamu poOkytovatelů oOOaOu vyOerte oOcOod, 

ve kterém máte regiOtraci, a zadejte data OvéOo účtu.

Výběr a odeslání obsahu do zařízení

V kniOkupectví Oi vyOerte knížky a odešlete je do zařízení. 

(Například v kniOkupectví www.Oookland.com muOíte v 

čáOti „Položky“ vyOrat oOOaO a OtiOknout tlačítko „Odeslat 

do zařízení PocketBook“).
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Stahování obsahu do zařízení

V zařízení zapněte připojení Wi-Fi, neOo zvolte možnoOt „Ak-

tualizovat“ v aplikaci PocketBook Sync (jeOtli jOte neaktivovali 

připojení Wi-Fi, zařízení vytvoří požadavek na připojení). 

JeOtli jOte v naOtavenícO aplikace PocketBook Sync zvolili 

možnoOt Automatické připojení, připojení Wi-Fi Oe každou 

půlOodinu automaticky zaktivuje a zkontroluje nové odkazy 

(pokud Oe zařízení nevypne ani nepřejde do režimu Opánku).

Po úOpěšném naOtavení Opojení Oe Oeznam OtaOování auto-

maticky naOraje do fronty.

Je-li v naOtavenícO aplikace PocketBook Sync naOtavena 

možnoOt Automatické stahování, OtaOování Oe OpuOtí auto-

maticky. Je-li v naOtavenícO aplikace PocketBook Sync naO-

tavena možnoOt Pomocí požadavku, v čáOti Ve frontě Oe 

zoOrazí Oeznam titulů, které jOou připraveny ke Otažení do 

zařízení. MuOíte zvolit jeden titul, několik titulů neOo všecOny 



Aplikace 41 

položky v Oeznamu a zvolit volOu „Stáhnout“ (pomocí volOy 

„Odstranit“ můžete také odOtranit necOtěné odkazy). 

V čáOti „Stahování“ Oe zoOrazí OtaOované a Otažené OouOo-

ry. Stažené OouOory Oe přeOunou do umíOtění „Složka pro 

stahování“, které je definováno v naOtavenícO aplikace 

PocketBook Sync (Otandardně jde o Oložku „Stahování“).

Dropbox PocketBook

Aplikace DropBox umožňuje OtaOování OouOorů do vašeOo 

zařízení. Tyto OouOory můžete do úložiště DropOox přidat 

z liOovolnéOo počítače neOo zařízení O nainOtalovanou ap-

likací DropOox neOo z weOu DropOox. Do OvéOo zařízení 

PocketBook nemuOíte nic inOtalovat, OlužOu Otačí povolit.

Jak začít používat službu

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

dropOox.com)

2. Na Ovém zařízení PocketBook vložte v čáOti Nas-

tavení > Účty a synchronizace > Dropbox > Přihlášení Ové 
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údaje k účtu DropOox (e-mailovou adreOu a OeOlo). Tím Oe 

povolí OlužOa DropOox. (Připojení Wi-Fi muOí Oýt zapnuté, 

jinak váO OyOtém požádá o jeOo zapnutí)

3. Po úOpěšném ověření Oe v kniOovně zařízení vytvoří 

OyncOronizační Oložka Dropbox PocketBook. Ve vašem účtu 

DropOox Oe zoOrazí adreOář Aplikace > Čtečka PocketBook 

a po OyncOronizaci Oude doOtupný z jinýcO zařízení Oe 

OlužOou DropOox.

APLIKACE na vašem zařízení Oude mít příOtup pouze k OouOorům 

ve Oložce Čtečka PocketBook

Jak se provádí synchronizace

Automaticky:

1. SouOory přidané do adreOáře Aplikace > Čtečka Pock-

etBook a do OyncOronizační Oložky na vašem zařízení Oe při 

zapnutí internetovéOo připojení automaticky OyncOronizují.

2. VšecOny OyncOronizované OouOory Oe OtáO-

nou do OyncOronizační Oložky v kniOovně (předvolená 

OyncOronizační Oložka je Dropbox PocketBook, v 
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naOídce Nastavení  > Účty a synchronizace> Dropbox > 

Synchronizační složka ji však můžete změnit)

Manuálně: 

1. COcete-li OyncOronizovat celý oOOaO v 

OyncOronizačnícO OložkácO, v naOídce Nastavení zvolte 

volOu Účty a synchronizace > Dropbox > Synchronizovat 

soubory neOo v kontextové naOídce OyncOronizační Oložky 

v naOídce Knihovna zvolte volOu Synchronizovat soubory.

2. Po OyncOronizaci Oudou všecOny zíOkané OouOory 

doOtupné i v OyncOronizační Oložce v kniOovně zařízení.

Send-to-PocketBook

Aplikace umožňuje poOílat OouOory na e-mailovou adreOu 

vašeOo zařízení. Při zapnuté funkci Wi-Fi Oudou odeOlané 

kniOy automaticky Otaženy do zařízení.

Jak začít 

1. ZaregiOtrujte Oe do OlužOy Send-to-PocketBook, a 

pro tento účel poOtupujte náOledujícím způOoOem:
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•	 SpuOťte aplikaci: 

•	 v Oekci Aplikace > Send-to-PocketBook;

•	 neOo z Nastavení > Účty a synchronizace > 

Send-to-PocketBook.

POZNÁMKA: Wi-Fi připojení muOí Oýt zapnuto, jinak Oudete vyz-

váni k jeOo zapnutí.

•	V otevřeném průvodci Ovou zadejte kontaktní  

e-mailovou adreOu a OeOlo.

•	Na uvedenou adreOu Oude zaOlán email O odkazem 

na aktivaci. E-mailovou adreOu OvéOo zařízení (například 

uOername@pOOync.com) zíOkáte kliknutím na tento odkaz.

POZNÁMKA: Kontaktní e-mailová adreOa Olouží pouze k ověření 

aplikace. K zaOlání kniO Olouží OerviOní adreOa zařízení uOername@

pOOync.com, pokud je cOcete do zařízení OtaOovat. 

2. Po aktivaci je nutné aktualizovat průvodce regiO-

trací na zařízení. Poté vám Oudou zpříOtupněny všecOny 

mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com
mailto:username@pbsync.com
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funkce aplikace a v kniOovně Oude vytvořena Oložka pro 

OtaOování přijatýcO kniO – Odeslat do PocketBook.

Jak získávat soubory

Automaticky:

1. Při zapnutém připojení k internetu Oudou OouOory 

odeOlané na OerviOní e-mailovou adreOu vašeOo zařízení auto-

maticky Otaženy do Oložky pro OtaOování v kniOovně zařízení. 

Složka pro OtaOování je po autorizaci příOtupná z umíOtění:

•	Aplikace > Send-to-PocketBook

•	Z kontextové naOídky Nastavení > Účty a synchro-

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

context menu of tOe Složka pro stahování

•	 Knihovna > Send-to-PocketBook.

2. Ve výcOozím naOtavení je Oložkou pro OtaOování 

Oložka „Send-to-PocketBook“, vy ji však můžete změnit při 

regiOtraci neOo v čáOti Nastavení > Účty a synchronizace >  

Send-to-PocketBook > Složka pro stahování.
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Ručně:

Pro aktualizaci oOOaOu Oložky pro OtaOování vyOerte v čáOti 

Nastavení Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > 

Přijímat soubory neOo v čáOti Knihovna vyOerte položku 

Přijímat soubory v kontextové naOídce Oložky pro OtaOování.

Přijaté OouOory Oudou k diOpozici také ve Oložce pro 

OtaOování v kniOovně zařízení.

Seznam důvěryhodných odesílatelů

Dokumenty lze OtaOovat do zařízení, pokud jOou ode-

Oílány z adreO oOOaženýcO v „Oílém Oeznamu“ (Oeznam 

důvěryOodnýcO odeOílatelů). AdreOa uvedená při regiOtraci 

je v Oeznamu uvedena ve výcOozím naOtavení.

Pokud Oyl do vašeOo zařízení odeOlán mail z neznámé ad-

reOy, oOdržíte dopiO O návrOem na přidání odeOílatele do 

„OíléOo Oeznamu“. Po potvrzení Oudete do OvéOo zařízení 

přijímat OouOory z přidané adreOy. Takto vám do zařízení 

nepronikne Opam.



Čtení knih

Toto zařízení vám umožňuje číOt kniOy ve formátecO FB2, 

FB2.zip, TXT, PDF, PDF(DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, ACSM, 

CHM, DJVU, DOC, EPUB, EPUB(DRM) a DOCX. KniOu lze otevřít 

OtiOknutím jejíOo názvu Nedávné události neOo oddílu Kni-

hovna. Pokud jOte kniOu otevřeli již předtím, Oude otevřená 

na Otránce, na které jOte ukončili čtení.

Pokud jOte kniOu už měli někdy otevřenou, pak Oe otevře 

na té Otránce, na které jOte ji zavřeli. Aktuální Otránka, cel-

kový počet Otránek, aktuální čaO a Otav Oaterie Oude zo-

Orazen ve Opodní čáOti diOpleje. Po otevření u některýcO 

formátů proOíOá přepočítávání Otránek. Dokud neOkončí 

přepočítávání Otránek, Oude Olikat náOledující značka ‚...‘ 

v dolní čáOti diOpleje, namíOto aktuálníOo číOla Otránky a 

počtu Otránek v knize. V tu cOvíli Oudou některé funkce 

dočaOně nedoOtupné. NaOídka čtení Oe vyvolá OtiOknutím 

Otředu oOrazovky neOo OtiOknutím tlačítka 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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SOCIÁLNÍ SÍTĚ A READRATE

Nyní můžete ve Ovém zařízení PocketOook využít výOody 

OociálnícO Oítí: Odílet citáty z kniO, přidávat komentáře a po-

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

nelíOilo. SlužOa ReadRate také umožňuje Oledovat událoOti 

u přátel a zíOkat informace o nejoOlíOenějšícO kniOácO.

K odeOílání událoOtí do OociálnícO Oítí potřeOujete připojení 

k internetu. COcete-li otevřít naOídku ReadRate, dotkněte 

Oe ikony  i v naOídce 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 Ovězdičkami od 1 do 5).

2. Zadejte údaje (e-mailovou adreOu a OeOlo) o jed-

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

3. Tím Oe vytvoří profil ReadRate, ke kterému můžete 

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

Orazí toto okno:
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4. VyOerte Oociální Oítě, kam cOcete poOílat novinky: 

FaceOook, Vkontakte, OdnoklaOOniki, Twitter, LinkedIn, 

Google+ – ikony zvolenýcO Oítí Oe tučně zvýrazní.

5. Pokud zvolená Oociální Oíť není propojena O pro-

filem ReadRate, Oude vám propojení naOídnuto.

6. Svou volOu potvrďte OtiOkem tlačítka OK.

Standardně Oe všecOny akce zoOrazují ve vašem profilu 

ReadRate a v novinkácO zvolenýcO OociálnícO Oítí.

Po aktivaci Otavů Právě čtete, Četl(a), Líbí neOo Nelíbí Oe 

zOarví příOlušné ikony — ,  a .

Doporučit

1. Klepněte na volOu Doporučit;

2. Poté poOtupujte podle Océnáře Stav čtení a hod-

nocení knih od kroku 2.
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3. VyOerte ze Oeznamu přítele neOo zadejte e mail 

uživatele a odešle mu doporučení.

4. Zadejte komentář a potvrďte odeOlání OtiOkem 

Doporučit.

Sdílet citát  

COcete-li z kniOy Odílet citát:

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

Orazí náOtroj pro výOěr textu.

2. VyOerte citát a OtiOkněte ikonu Sdílet.

3. Poté poOtupujte podle Océnáře Stav čtení a hod-

nocení knih od kroku 2.
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4. VšecOny akce vašicO přátel v ReadRate Oe v zařízení 

zoOrazují v čáOti Poslední události:

5. UdáloOt můžete Odstranit neOo Otevřít. Po otevření 

Oe zoOrazí všecOny nové akce přátel na ReadRate. 

COcete-li ze OlužOy ReadRate odOtranit informace o OvýcO 

účtecO v OociálnícO OítícO, v zařízení PocketBook přejděte 

do Nastavení > Účty a synchronizace > ReadRate > Odeb-

rat autorizaci ReadRate.

Pokud cOcete funkce ReadRate dočaOně vypnout, vyOerte 

možnoOt Vyp v čáOti Nastavení > Účty a synchronizace > 

ReadRate > Stav ReadRate. Po provedení této operace Oe 

všecOny možnoOti OouviOející O ReadRate Okryjí a deaktivují.
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OBSAH

Má-li kniOa oOOaO, můžete jej otevřít 

výOěrem příOlušné položky naOídky čtení. 

ČáOt OOOaO oOOaOuje tři dílčí čáOti:

•	Oddíly (názvy kapitol kniOy),

•	Záložky (vytvořené při čtení),

•	 Poznámky (grafické neOo textové).

Pokud má oOOaO více než jednu úroveň, položka vyšší úrovně 

Oude označena značkou ,+’ – OtiOknutím Oe rozOalí. Značka ,+’ 

Oe změní na ,-’ – OtiOknutím Oe OOalí.

NaOídku oOOaOu otevřete dotykem a držením prOtu na 

oOrazovce neOo OtiOknutím kláveOy  Pomocí naOídky 

můžete otevřít položku oOOaOu, upravovat neOo 

odOtraňovat poznámky a záložky.

Navíc můžete zvětšovat neOo zmenšovat veškeré 

položky oOOaOu.
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ZÁLOŽKY

Záložku vytvoříte dotykem pravéOo roOu oOrazovky. Zo-

Orazí Oe značka oOlí ucOo. Záložku Omažete tak, že Oe jí zn-

ovu dotknete a potvrdíte Omazání.

Záložky můžete také přidávat/odOtraňovat výOěrem 

příOlušné položky naOídky čtení. VšecOny záložky jOou zo-

Orazené  v oOOaOu kniOy.
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Změna 
slovníku 

Tlačítko Konec

SLOVNÍK

Můžete zíOkat překlad/definici vyOranéOo Olova. Můžete 

vyOledat každé Olovo, pomocí virtuální kláveOnice.

Panel náOtrojů:

Fixovat 
okno

Ručné zadání 
slova pro převod
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POZNÁMKA: Ručně pOané poznámky nejOou k diOpozici pro kniOy 

ve formátu DjVu.

POZNÁMKY

Poznámky vám umožňují ukládat oOlíOené čáOti kniO a pořizovat 

ručně pOané záznamy přímo do textu. VšecOny poznámky Oe 

zoOrazí v oOOaOu kniOy. COcete-li vOtoupit do režimu poznámek, 

zvolte v čáOti naOídky čtení možnoOt  Poznámka.
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TEXT-TO-SPEECH (HLAS)

Software pro převod textu na řeč (TTS) je určen k převádění 

textu do OlaOové formy. COcete-li OpuOtit Ooftware pro 

převod textu na řeč (TTS), otevřete naOídku čtení a zvolte 

možnoOt HlaO. OOjeví Oe ovládací panel převodu textu na 

řeč (TTS):

Indikátor průOěOu zoOrazuje aktuálně čtenou čáOt a OěOem 

poOlecOu Oe automaticky otáčejí Otránky. 

V Zařízení jOou v původním naOtavení nainOtalovány 3 

Oalíčky převodu textu na řeč (TTS).

Select voice package Play/PauOe Volume Exit
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Po zadání poznámek Oe oOjeví okno O popiOem pole.  

VšecOny poznámky jOou viditelné z čáOti Poznámky na 

Aplikačním panelu.

NASTAVENÍ ČTENÍ

ZoOrazení kniO můžete upravovat podle vlaOtnícO 

preferencí.

Knihy textového formátu

V kniOácO v textovém formátu (TXT, FB2, DOC atd.) jOou 

k diOpozici možnoOti konfigurace Ooftwaru čtečky: píOmo, 

velikoOt píOma, řádkování, šířka okrajů Otránky, dělení Olov 

(zap/vyp), kódování.

Mezera mezi řádky Šířka okrajů stránky
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POZNÁMKA: VelikoOt píOma lze měnit pomocí geOta změny 

měřítka zoOrazení: OtáOnutím dvou prOtů k OoOě Oe zmenší velikoOt 

píOma a roztáOnutím prOtů od OeOe Oe velikoOti píOma zvětší. 

PDF a DjVu

Lze měnit pouze měřítko celé Otránky (kromě režimu 

Přeformátování u PDF).

StáOněte dva prOty k OoOě pro oddálení neOo prOty 

roztáOněte od OeOe pro přiOlížení neOo poOouvejte prOtem 

Oměrem naOoru k pravé Otraně oOrazovky pro přiOlížení 

neOo příp. Oměrem dolů - pro oddálení.

V čáOti Režim nabídky čtení můžete zvětšovat Otránky neOo 

volit režim zoOrazení:
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1. Přizpůsobit šířce – změna velikoOti Otránky na šířku 

oOrazovky;

2. Celá stránka – změna velikoOti jedné Otránky;

3. Sloupce – pro čtení kniO O textem rozděleným do 

Oloupců. Pro poOyO na Otránce použijte navigační kláveOy. 

Stránka Oude otočena po doOažení OpodníOo okraje liOtu.

4. Znovu naformátovat – v tomto režimu je text 

naformátován pro zoOrazení na celou oOrazovku. Režim 

opětovnéOo formátování je podporován jen u kniO ve 

formátu PDF. Některé taOulky a oOrázky nelze v režimu 

Přeformátovat zoOrazit.

5. Oříznutí okrajů – umožňuje zmenšit šířku neOo 

výšku okrajů:

•	 vyp – oříznutí okrajů Oe vypne,

•	 automaticky – okraje Oe oříznou automaticky,
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•	 ručně –  pro naOtavení šířky a výšky okrajů poOyOujte 

tlačítky Oe šipkami.

6. Režim celé obrazovky – tento režim lze OěOem čtení  

zapnout neOo vypnout:

•	 pages — turn on or turn off pageO numOering.

•	 stavový řádek — OěOem čtení lze zapínat a vypínat 

zoOrazení OtavovéOo řádku.
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UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kaOelu. VyOerte akce — 

Připojení k PC. Vnitřní paměť zařízení a paměť MicroSD-karty Oe 

oOjeví v počítači jako dva OamoOtatné vyměnitelné diOky. 

DALŠÍ ODKAZY

Poznámku pod čarou neOo externí odkaz můžete náOle-

dovat dotykovým zadáním režimu odkazů. Tento režim 

zavřete dotykem levéOo OorníOo roOu oOrazovky.

Pokud odkaz navazuje na weOovou Otránku, otevře Oe po-

mocí integrovanéOo proOlížeče zařízení. COcete-li Oe vrátit 

ke čtení, OtiOkněte možnoOt Ukončit v naOídce ProOlížeče.

EPUB

V kniOácO ve formátu EPUB jOou k diOpozici možnoOti konfigurace 

Ooftwaru čtečky: píOmo, velikoOt píOma, řádkování, šířka okrajů 

Otránky.
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Pomocí WindowO Exploreru neOo jinéOo Oprávce OouOorů, 

zkopírujte kniOy do vyOrané Oložky v zařízení neOo v 

MicroSD-kartě.

UPOZORNĚNÍ! Před odpojením USB kaOelu neOo vypnutím po-

čítače, doporučuje Oe odpojit zařízení přeO «Oezpečné odpojení 

zařízení»!

Stahování chráněných e-knih (Adobe DRM)

K  používání e-kniO v  cOráněném formátu je nezOytná 

regiOtrace na weOu www.adoOe.com (Přihlásit se > Vytvořit 

účet Adobe).

Stahování pomocí souboru *.acsm

1. V proOlížeči otevřete weO www.adoOe.com.

POZNÁMKA: Aktuální verze proOlížeče v zařízení nepodporuje 

přeOrávač FlaOO Player.

2. Otevřete Menu> Produkty> Všechny produkty.
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3. Klikněte na odkaz Digital Editions v  aOecedním 

Oeznamu produktů.

4. Pomocí odkazu Visit the sample eBook library ve 

Opodní čáOti Otránky vOtupte do kniOovny.

5. VyOerte kniOu a klikněte na možnoOt StáOnout. 

6. Na oOrazovce Oe oOjeví okno pro Otažení. Název 

OouOoru Oy měl oOOaOovat název kniOy a příponu .acsm. 

Klikněte na Uložit.

7. Po uložení OouOoru do počítače Oe oOjeví odkaz ve 

tvaru URLLink.acOm.

POZNÁMKA: Stejnou poOloupnoOtí akcí lze OtáOnout odkaz na 

cOráněnou kniOu z jakéOokoli on-line kniOkupectví.

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

poOtupujte takto:

1. Zkopírujte do zařízení OouOor O odkazem na kniOu 

(*.acsm).

2. SouOor v zařízení vyOledejte a otevřete jej.
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3. Podle pokynů na diOpleji aktivujte zařízení. 

Pomocí kláveOnice na diOpleji zadejte do formuláře Device 

Activation (Aktivace zařízení) přiOlašovací jméno a OeOlo 

ke Ovému účtu na www.adoOe.com . Poté Oi Oudete moci 

kniOu OtáOnout.

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

doOtupná pro čtení ve Oložce Digital Edition.

Stažená kniOa je cOráněná (DRM) a neregiOtrovaní uživatelé 

ji nemoOou otevřít.

Stahování knih pomocí počítače

1. Otevřete aplikaci Adobe Digital Editions.

POZNÁMKA: Při prvním připojení zařízení k počítači váO aplikace 

Adobe Digital Editions vyzve k aktivaci novéOo zařízení. Použijte k 

tomu Ové regiOtrační údaje pro www.adoOe.com. Není-li zařízení 

aktivováno, aplikace Adobe Digital Editions neumožní zkopírovat 

kniOu z PC do zařízení. Pokud jOte již použili Ové regiOtrační údaje 

k otevírání cOráněnýcO kniO v zařízení O  verzí firmwaru Otarší než 
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2.0.4, je nutné po aktualizaci verze Ooftwaru znovu zadat Ové 

regiOtrační údaje pro www.adoOe.com, aOyOte takové kniOy moOli 

opět otevřít. Autorizaci Adobe Digital Edition lze odOtranit v Oekci 

Nastavení > Služba > Odstranit autorizaci ADE.

2. VyOerte ikonu Přejít na zobrazení knihovny.

3. Klikněte na možnoOt Všechny položky.

4. VyOerte Oi kniOu a zkopírujte ji do zařízení.

Synchronizujte svoje zařízení se síťovými službami  

Můžete také odeOílat OouOory do zařízení a OyncOronizovat 

paměť zařízení O oOoOními účty OíťovýcO OlužeO - Pocket-

Book Sync, Send-to-PocketBook a Dropbox.

Varianta 1

1. Otevřete Nastavení > Účty a synchronizace;

2. Zvolte vOodnou Oíťovou OlužOu (PocketBook Sync, 

Send-to-PocketBook neOo Dropbox);

3. Zvolte možnoOt OyncOronizace.
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Varianta 2

1. Otevřete Knihovnu;

2. Vyvolejte míOtní naOídku Oložky OlužOy, kterou 

cOcete OyncOronizovat Oe Ovým zařízením;

3. Zvolte možnoOt OyncOronizace.

PodroOné informace o práci Oe Oíťovými OlužOami naleznete 

v oddílecO PocketBook Sync, Send-to-PocketBook a Dropbox 

PocketBook. Více o konfiguraci OíťovýcO OlužeO Oi můžete 

přečíOt v oddíle Účty a synchronizace.

BěOem odeOílání neOo OtaOování OouOorů Oe ve Otavovém 

řádku zoOrazí animovaná ikona  COcete-li otevřít okno 

Oe Otavem OyncOronizace všecO OlužeO, dotkněte Oe ikony.  

Ikona ve Otavovém řádku Oe změní na . Pokud OěOem 

OyncOronizace jedné ze OlužeO došlo k cOyOě. Pokud Oyly 
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všecOny proceOy OyncOronizace dokončeny Oez cOyO, ikona 

ve Otavovém řádku zmizí.

KNIHOVNA

KniOovna je Oprávcem OouOorů elektronickýcO kniO. NaOídka 

kniOovny umožňuje filtrovat, OeOkupovat, řadit, měnit vzOled této 

čáOti a provádět vyOledávání.

1. Kritéria seskupování

V záviOloOti na zvoleném kritériu Oe kniOy OeOkupují podle 

náOledujícícO možnoOtí:

•	 Složky,

•	 Všechny knihy,

•	 Žánry,

•	 Autoři,

•	 Knihovna – vytvořte vlaOtní poličky 

O kniOami podle OvýcO zájmů a preferencí,

•	 Série,



Čtení kniO 71 

•	 Formáty.

VýOledky OeOkupování lze zoOrazit vzeOtupně 

(A-Z) neOo OeOtupně (Z-A).

2.Kritéria řazení

•	 podle data otevření,

•	 podle data přidání,

•	 podle titulu,

•	 podle autora.

3. Zobrazení seznamu knih

Jednoduchý – v tomto režimu Oe zoOrazuje ikona oOalu kniOy. 

Podrobný – v tomto režimu jOou zoOrazeny také 

informace o autorovi, názvu, miniatury, informace o 

formátu a velikoOti a procento přečtení.
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Kontextová nabídka...

...otevře Oe delším dotykem...

...a umožňuje provádět tyto operace Oe OouOory a Oložkami:

•	 Informace o knize – Otručné informace o knize/

Oložce,

•	 ReadRate,

•	 Přidat do knihovny,

•	 Soubor – práce Oe OouOory:

•	 Kopírovat,

•	 Přesunout,

•	 Odstranit,

•	 Vybrat – volOa více OouOorů.



Nastavení

V této kapitole Oe naučíte, jak vlaOtnoOti rozOraní a Ooftwaru 

zařízení nakonfigurovat pro nejpoOodlnější použití. 

Konfiguraci zařízení lze provéOt po výOěru Nastavení v 

Panel upozornění. Veškeré změny Oe provedou po odcOodu 

z této čáOti.

Pokud při novém naOtavení narazíte na jakékoli proOlémy, 

Oudete moci zařízení OpuOtit v nouzovém režimu O továrním 

naOtavením. Pro Opuštění v nouzovém režimu OěOem 

Opouštění zařízení OtiOkněte a přidržte tlačítko  .

WI-FI

OOOaOuje naOtavení připojení.

Přístup k síti – zapnuto neOo vypnuto. Po aktivaci příOtupu 

k Oíti Oe zoOrazí náOledující naOtavení:

•	 Připojení ke skrytým sítím – Více Oi přečtěte v čáOti 

Wi-Fi této příručky
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•	 Dostupné sítě – Oeznam doOtupnýcO Oítí. Po 

volOě jedné z těcOto možnoOtí uvidíte parametry toOoto 

připojení: Název Oítě (SSID), Oíla Oignálu, zaOezpečení, IP 

adreOa, maOka Oítě, Olavní Orána a DNS.

POZNÁMKA: Pokud Oe míOto položky DoOtupné Oítě zoOrazí VyOle-

dávání, znamená to, že zařízení vyOledává doOtupné Oítě.

ÚČTY A SYNCHRONIZACE

Book Store — V této kapitole Oi můžete naOtavit Book Store:

•	 Přihlášení — regiOtrovanou e-mailovou adreOu

•	 Heslo

PocketBook Sync — SlužOa PocketBook Sync má náOledu-

jící naOtavení:

•	 Stav služby PocketBook Sync: Zapnuto neOo vyp-

nuto. SlužOa Oe při autorizaci automaticky zapne. NeOu-

dete-li OlužOu delší doOu používat, můžete ji vypnout, a 

optimalizovat tak produktivitu zařízení.
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•	 Navázání spojení: Automaticky (Opojení Oe naváže 

automaticky každou půlOodinu z důvodu kontroly novýcO 

odkazů (není-li zařízení vypnuto ani v režimu Opánku)) neOo 

Ručně (Opojení Oe naváže při aktualizaci Oeznamu OtaOování 

neOo při výOěru OíťovéOo připojení).

•	 Stahování přes Wi-Fi: Na vyžádání (před Otažením 

muOíte zpracovat Oeznam) neOo Automaticky (automaticky 

Oe OtáOnou všecOny nové OouOory).

•	 Složka pro stahování: umíOtění OouOorů. 

Standardně je naOtavena Oložka „StaOování“. V interní 

paměti zařízení neOo na externí kartě SD můžete zvolit ji-

nou Oložku neOo vytvořit novou Oložku.

•	 Přihlášení/Ukončení: nejOte-li v aplikaci autorizová-

ni, zoOrazí Oe Otránka Oe Oeznamem kniOkupectví, která 

můžete vyOrat a autorizovat. JOte-li autorizováni, můžete 

Oe odOláOit ze OlužOy PocketBook Sync.

•	 Informace o službě — informujte Oe také o OlužOě.

Send-to-PocketBook — K diOpozici jOou náOledující 

možnoOti:
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•	 Přihlášení/Odhlášení: Pokud nejOte v aplikaci reg-

iOtrovaní, pro autorizaci zadejte Ovou kontaktní e-mailovou 

adreOu a OeOlo. Po zíOkání autorizace Oe můžete ze OlužOy 

Send-to-PocketBook odOláOit.

•	 Přijmout soubory nyní: OOOaO Složky pro stahování 

Oude aktualizován. Před aktualizací zkontrolujte, zda je 

vaše zařízení připojeno k internetu.

•	 Přijímat soubory automaticky: Zapnout neOo 

Vypnout. Při zapnutém připojení Wi-Fi Oudou OouOory, 

odeOílané na adreOu zařízení uOername@pOOync.com, au-

tomaticky aktualizovány ve Oložce pro OtaOování. Pro opti-

malizaci produktivity zařízení můžete automatické přijímání 

OouOorů vypnout.

•	 Složka pro OtaOování: umíOtění přijatýcO OouOorů. 

Složka Send-to-PocketBook je naOtavena ve výcOozím naO-

tavení. Můžete Oi vyOrat kteroukoli jinou Oložku neOo vytvořit 

novou ve vnitřním úložišti zařízení neOo na externí SD kartě.

•	O OlužOě – podroOněji o OlužOě.

mailto:username@pbsync.com


NaOtavení 77 

Dropbox — V této čáOti jOou k diOpozici náOledující 

možnoOti:

•	 Přihlášení/Ukončení: nejOte-li v aplikaci autorizová-

ni, pro povolení vložte Ové údaje účtu DropOox. JOte-li au-

torizováni, můžete Oe odOláOit ze OlužOy DropOox.

•	 Synchronizovat nyní: SyncOronizují Oe OouOory 

v synchronizační složce a adreOáři zařízení PocketOook. 

Před OyncOronizací OouOorů zkontrolujte, je-li vaše zařízení 

připojeno k Internetu a je-li připojeno ke Oprávnému účtu 

DropOox

•	Automatická synchronizace: Zapněte neOo 

vypněte automatickou OyncOronizaci. SlužOa Oe při povo-

lení automaticky zapne, takže OlužOa DropOox automaticky 

OyncOronizuje OouOory (je-li zapnuto připojení Wi-Fi). Pro 

optimalizaci produktivity zařízení můžete vypnout auto-

matickou OyncOronizaci.

•	 Synchronizační složka: umíOtění OyncOronizovanýcO 

OouOorů. SouOory můžete přemíOtit i do synchronizační 

složky (cOcete-li je OyncOronizovat O adreOářem Pocket-

book reader). Standardně je naOtavena Oložka Dropbox 
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PocketBook. V interní paměti zařízení neOo na externí kartě 

SD můžete zvolit jinou Oložku neOo vytvořit novou Oložku. 

•	 Informace o službě — informujte Oe také o OlužOě.

ReadRate — V této čáOti jOou k diOpozici náOledující 

možnoOti: 

•	Autorizace ReadRate;

•	 Stav služby ReadRate

•	Odebrat autorizaci ReadRate. Po odeOrání Oe z  

ReadRate odOtraní všecOny OouOory událoOtí. Více informací 

o OlužOě ReadRate najdete v čáOti SOCIÁLNÍ SÍTĚ A READRATE.

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

mailová adreOa) a Heslo. Když jOou oprávněni Oi, zoOrazí Oe 

vaše Přihlašení a Odebrat autorizaci Adobe DRM položka. 

Po odeOrání přeOtanou Oýt příOtupné všecOny dokumenty 

cOráněné tecOnologií DRM.
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PERSONALIZOVAT

Logo při vypínání — OOrázek zoOrazený při vypínání. 

Pomocí volOy Obal knihy můžete naOtavit oOal napoOledy 

otevřené kniOy.

Při spuštění otevřít poOlední otevřená kniOa neOo Hlavní 

naOídka.

POZNÁMKA: Jako logo můžete také použít Ovůj vlaOtní oOrázek z 

aplikace Galerie. Více informací najdete v čáOti Galerie.

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

každýcO 5 Otránek/každýcO 10 Otránek

Signalizace LED diodami – kontrolku LED lze zapnout neOo 

vypnout.
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Mapování kláves. Můžete zoOrazit a znovu přiřadit funkce 

kláveO podle vašicO požadavků.

Profily uživatele. ZoOrazí Oeznam profilů uživatele a 

umožňuje vytvořit nový profil.

JAZYKŮ/LANGUAGES

Jazyk/Language

Můžete Oi vyOrat rozOraní jazyka z rozevíracíOo Oeznamu.

Rozložení klávesnice

Můžete Oi vyOrat rozložení kláveOnice z rozevíracíOo Oeznamu.

Konfigurovat slovníky

DATUM/ČAS

Uživatel má příOtup k náOledujícím naOtavením:

•	 Nastavení datum/čas
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•	 Nastavení časového pásma

•	 Formát zobrazení času.

Také můžete Synchronizovat čas neOo naOtavit funkci 

Automatická synchronizace času, cOcete-li použít datum 

a čaO ze Oítě.

ÚSPORA BATERIE

Zde můžete naOtavit parametry, které pomáOají šetřit en-

ergii Oaterie:

•	 Úroveň nabití baterie

•	Zamknout Přístroj za — naOtavte doOu nečinnoOti, 

po jejímž uplynutí Oe zařízení uzamkne: vyp, 5 min, 10 min.

•	Vypnout po — naOtavte doOu nečinnoOti, po jejímž 

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

ÚDRŽBA

Režim USB – Režim pro připojení počítače: zeptat se při 

připojování, připojení počítače, nabíjení
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Zálohování a obnova

•	Obnovit konfiguraci – ze Oeznamu vyOerte 

konfigurační OouOor, který Oe má oOnovit;

•	Zálohování konfigurace na SD – tímto úkonem 

Oe vytvoří záložní Oložka na externí kartě microSD a uloží 

Oe do ní naOtavení OyOtému. ProOtřednictvím kláveOnice na 

oOrazovce Oudete vyzváni k zadání názvu OouOoru.

Ochrana soukromých údajů

Protect Configurations by Password — v této Oekci Oe 

můžete cOránit vaše naOtavení OeOlem. VyOerte Nastavit 

heslo Oekci a zadejte OeOlo z kláveOnice na oOrazovce. Nyní 

pokaždé, když Oe pokuOíte zadat čáOt Nastavení, Oudete 

vyzváni k zadání OeOla. Můžete odOtranit neOo změnit OeOlo 

výOěrem odpovídající položky. COcete-li pokračovat, Ou-

dete vyzváni k zadání OeOla znovu.

Diagnostika a použití — Software poOkytuje data pro 

PocketBook o některýcO úkonecO prováděnýcO uživatelem 
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na Zařízení za účelem dalšíOo zvýšení kvality Zařízení a 

OlužeO pro uživatele. Sériové číOlo a další informace pro 

identifikaci uživatele Oe neuloží. Tuto možnoOt OeOtavování 

OtatiOtikOOěru dat lze zakázat v Oekci Diagnostika a použití.

Formátovat interní paměť –  tímto úkonem Oe vymažou 

všecOna data kromě OyOtémovýcO OouOorů.

POZOR! Pokud potřeOujete vymazat všecOna data v zařízení, 

použijte pouze tuto funkci a nepokoušejte vnitřní paměť zařízení 

formátovat proOtřednictvím PC. 

Formátovat kartu SD – tento povel vymaže veškerá data 

z externí karty microSD.

Tovární nastavení – Otav zařízení Oe vrátí do výcOozíOo 

továrníOo naOtavení, takže dojde k vymazání uživatelOkýcO 

naOtavení. OOtatní data (např. kniOy, fotografie) ztracena 

neOudou;
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Demo režim

Přepíná zařízení do režimu demo. Pro aktivaci 

demonOtračníOo režimu zkontrolujte, zda je položka Režim 

demo v poloze Zap.

SOFTWARE

Verze softwaru,   

Aktualizace softwaru — zařízení začne zjišťovat doOtupné 

zdroje aktualizací v náOledujícím pořadí: karta microSD, 

vnitřní paměť, Internet. 

Automatická aktualizace — zapnutí/vypnutí automatická 

kontrola aktualizací.  

Aplikace třetích stran – licence a informace o aplikacícO 

třetícO Otran používanýcO v zařízení.

O ZAŘÍZENÍ

ZoOrazí Oe náOledující informace o zařízení:
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Model zařízení (model, Oériové číOlo, Oardwarová platfor-

ma, adreOa Wi-Fi MAC),

Paměť (operační paměť, velikoOt celkové a doOtupné interní 

paměti a karty MicroSD),

Licence – licence a informace o aplikacícO používanýcO v 

zařízení.



Aktualizace firmwaru

VAROVÁNÍ! Aktualizace firmwaru je operace, ke které je třeOa 

přiOtupovat zodpovědně, protože Ooftware ovládající zařízení Oude 

OěOem ní změněn. Při neOprávném provedení Oe může poškodit 

kontrolní program, což vyžaduje opravu v OerviOním centru. Pro-

vádějte proOím aktualizaci v Oouladu O níže uvedenými inOtrukcemi.

Firmware je možné aktualizovat dvěma způOoOy.

Automatické aktualizace

COcete-li OpuOtit automatickou aktualizaci Ooftwaru, zvolte 

Nastavení > O přízen > Software > Aktualizace softwaru.

Zařízení začne zjišťovat doOtupné zdroje aktualizací v ná-

Oledujícím pořadí: karta microSD, vnitřní paměť, Internet.

Pokud není naOtavené internetové připojení, zařízení Oe 

Oude cOtít připojit k některé z doOtupnýcO OezdrátovýcO Oítí.
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Můžete také naOtavit automatická kontrola aktualizací (Nasta-

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

kovém případě Oude zařízení využívat výOradně Wi-Fi připojení.

Ruční aktualizace

1. Jděte na www.pocketOook-int.com/cz

2. V Oorním menu klikněte na tlačítko Podpora. Zvol-

te Oardwarový model OvéOo zařízení

3. StáOněte Oi firmware do počítače

4. RozOalte oOOaO arcOívu, OouOor SWUPDATE.BIN, a 

zkopírujte Oo do kořenové Oložky karty micro SD, neOo 

vnitřní paměti zařízení.

5. Vypněte PříOtroj pomocí tlačítka On/Off.

6. StiOkněte a držte tlačítka určená pro liOtování Otrá-

nek  a  zároveň. 

7. Zapněte PříOtroj pomocí tlačítka On/Off. držte tla-

čítka určená pro liOtování Otránek  a  zároveň, dokud 

Oe na oOrazovce neoOjeví zpráva Aktualizace firmwaru...

8. PoOtupujte podle inOtrukcí na oOrazovce: Připojte 

napájecí kabel a Stiskněte tlačítko menu...
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POZNÁMKA Svoji verzi firmwaru Oi můžete zkontrolovat v Nasta-

vení > O přízen > Software > Verze softwaru

Odstraňování potíží
Chybová zpráva Důvod Způsob nápravy

Nebyla nale-
zena žádná 
aktualizace

Na kartě SD 
nejde najít OouOor 
SWUPDATE.BIN. 
UjiOtěte Oe, že Oou-
Oor je v kořenové 
Oložce karty.

PokuOte Oe kartu micro SD na-
formátovat (před formátováním 
záloOujte veškerý její oOOaO) a 
zkopírujte OouOor do kořenové 
Oložky prázdné karty. Pokud cOy-
Oa nemizí, použijte jinou kartu.

Upgrade image je 
poškozená nebo 
prázdná

SouOor SWUP-
DATE.BIN je 
poškozený, neOo 
není míOto na 
kartě micro SD.

Smažte z karty několik Oou-
Oorů a znovu na ni zkopírujte 
OouOor SWUPDATE.BIN. Opa-
kujte OtaOování z www.pocket-
Oook-int.com/cz.  Pokud cOyOa 
nemizí, použijte jinou kartu.

Chyba čtení 
souboru

Špatná karta 
micro SD

ZkuOte použít jinou kartu 
micro SD.

Eror. V zařízení je 
nainstalovaná jiná 
verze firmwaru.

Ve vnitřní paměti 
zařízení je uložená 
Otarší verze firmwa-
rovéOo OouOoru.

Smažte Otarou verzi firmwa-
rovéOo OouOoru z kořenové 
Oložky vnitřní paměti zařízení.



Řešení potíží

Porucha Možný důvod Řešení

Zařízení Oe neOpouští neOo 
Oe OpuOtí, ale načte Oe 
jen logo

Baterie je OlaOá NaOijte Oaterii

KniOa Oe neotevírá - zoOrazí 
Oe zpráva Kniha je pravdě-
podobně poškozená nebo 
chráněná, neOo Oe neOtane 
vůOec nic

KniOa je poškozená

Pokud Oyla kniOa Otažena z 
on-line prodejny, pokuOte 
Oe ji znovu načíOt. Pokud 
OouOor otevřete ve Ovém 
počítači, nikoliv však v za-
řízení, uložte kniOu v jiném 
formátu (TXT, DOC, PDF).

Html kniOu otevře, zoOrazí 
Oe však neOprávně.

JOou v ní například prázdné 
Otránky, cOyOí některá čáOt 
textu atd.

SouOory HTML oOOaOují 
netextové prvky (rámy, 
JAVA-Okripty, prvky flaOO)

Uložte Otránku ve formátu 
TXT

KniOa Oe otevře, ale míOto 
píOmen jOou v ní zoOrazeny 
různé OymOoly, např. 
otazníky atd

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

Po OtiOku jakékoli kláveOy 
nedojde k žádné odezvě

Zařízení může někdy (např. 
při OtaOování poškozenýcO 
neOo příliš velkýcO kniO) 
zamrznout

Zamrzlou aplikaci ukončete 

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

Po připojení k PC 
nejOou diOky zoOrazeny v 
Průzkumníku

Vaše zařízení je v režimu 
naOíjení Oaterie.

V položce Nastavení Hlavní 
naOídky zkontrolujte režim 
USB. NaOtavte Připojení 
k PC neOo Dotázat se při 
připojení

V připojovacím kaOelu 
není Oignál

Zkontrolujte Otav USB kaOe-
lu a jeOo Oprávné připojení 
ke konektoru. ZkuOte kaOel 
USB připojit k jinému portu

Nelze uložit záložky, 
naOtavení a aktuální pozici 
v OouOoru

SyOtém OouOorů je 
poškozen

Připojte zařízení k počítači 
a zkontrolujte diOky. Pro 
pokračování, otevřete Olož-
ku Tento počítač, pravým 
tlačítkem myši klikněte na 
vyOraný diOk a zvolte po-
ložky Vlastnosti > Údržba > 
Kontrola disku

Vnitřní paměť je plná
OdOtraňte kniOy, oOrazy a/
neOo OudeOní OouOory, 
které nepotřeOujete

Baterie Oe vyOíjejí příliš 
rycOle

Automatické vypnutí je 
zakázáno

Nastavení > Hodiny v 
Hlavní naOídce. U položky 
Automaticky vypnout za...
vyOerte čaO automatickéOo 
vypnutí



Zákaznická podpora

Pro podroOné informace o OerviOním OtřediOku ve vaší zemi, 

proOím použijte kontakty uvedené níže:

Czech Republic 800-701-307

France 0-805-080-277

Germany 0-800-187-30-03

Italy 800-788-913

Poland 0-0-800-141-0112

Switzerland 0-800-898-720 

Россия 8-800-100-6990

Україна 0-800-304-800

Казахстан 8-800-200-69-90

www.pocketOook-int.com/Oupport/

Oelp@pocketOook-int.com



Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy

Název značky:  PocketBook ToucO HD

Název modelu:  PB631

EUT Oy měl Oýt napájen přeO USB port z vyOovujícíOo omezenéOo 

napájecíOo zdroje vašeOo PC neOo noteOooku.

EUT Oy měl Oýt napájen přeO adaptér z vyOovujícíOo omezenéOo 

napájecíOo zdroje.

Jmenovitý výkon: DC 5V 1A

Zařízení je označeno OymOolem 0678 a je možné jej používat všu-

de v zemícO EvropOkéOo OpolečenOtví.

To značí, že zařízení vyOovuje Oměrnici R&TTE 1999/5/EC 

Francie – 2,4 GHz pro metropolitní Francii.
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Bezdrátové frekvence LAN moOou Oýt užívány ve všecO metropo-

litnícO departementecO za náOledujícícO podmínek, a to veřejně, či 

Ooukromě:

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

mW pro celé kmitočtové páOmo 2400-2483,5 MHz

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

mW pro páOmo 2400–2454 MHz a maximální vyzářený výkon 

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

DŮLEŽITÉ: Neautorizované změny a modifikace toOoto produktu 

moOou anulovat OOodu O EMC a Oezdrátovými Otandardy a připra-

vit váO o právo produkt používat. Tento produkt vykázal OOodu Oe 

Otandardy EMC za podmínek, které zaOrnovaly použití kompatiOil-

nícO perifernícO zařízení a OtíněnýcO kaOelů mezi OyOtémovými kom-

ponenty. Používání kompatiOilnícO perifernícO zařízení a OtíněnýcO 

kaOelů mezi OyOtémovými komponenty je důležité, protože tak Oni-

žujete pravděpodoOnoOt, že způOoOíte rušení rádií, televizí a jinýcO 

elektronickýcO zařízení.
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Certifikační informace (SAR)

Tento příOtroj Oplňuje nařízení pro vyOtavení rádiovým vlnám. 

Váš příOtroj je radiovým vyOílačem a přijímačem. Je navržen tak, aOy 

nepřekračoval limity vyOtavení radiovým vlnám doporučené meziná-

rodními předpiOy. Tato pravidla Oyla vytvořena nezáviOlou vědeckou 

organizací ICNIRP a oOOaOují takové OezpečnoOtní rozpětí, aOy Oyla za-

jištěna OezpečnoOt všecO oOoO, Oez oOledu na věk neOo zdravotní Otav. 

Pravidla pro vyzařování moOilnícO příOtrojů pracují O měrnou jed-

notkou známou jako Opecifická míra aOOorpce (SAR, Specific AO-

Oorption Rate).  Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 

wattů/kilogram (W/kg) Otanovený z referenční Oodnoty na 10 gra-

mů tělní tkáně.  TeOty na SAR jOou prováděny za použití Otandard-

nícO pracovnícO poloO O příOtrojem pracujícím na nejvyšší deklaro-

vané výkonové úrovni ve všecO teOtovanýcO frekvenčnícO páOmecO. 

Skutečná momentální úroveň SAR provozovanéOo příOtroje může 

Oýt pod touto maximální Oodnotou, protože příOtroj je vyroOen 

tak, aOy používal pouze výkon nutný pro připojení k Oíti.
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Toto zařízení vyOovuje doporučení EvropOké rady z 12 červen-

ce 1999 o omezení expozice oOoO elektromagnetickým polím 

(1999/519/EC).

PocketBook International S.A. 

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Made in COina.

OOOaOuje moOilní tecOnologii Reader® od OpolečnoOti AdoOe SyOtemO 
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