Návod pro čtečku e -knih Kindle Fire

Základní ovládání Kindle Fire
Pro zapnutí Kindle Fire stiskněte a pusťte tlačítko „Power“.
Pro přechod do spacího módu stiskněte a pusťte tlačítko „Power“. Pro vypnutí
přístroje podržte tlačítko dokud se neobjeví zpráva s dotazem zda chcete zařízení
vypnout.
Pro nabití připojte zařízení do zásuvky pomocí přiloženého kabelu a adaptéru.

Zařízení je třeba vracet vždy nabité!!!
Je to z důvodu nutné kontroly stavu zařízení při vracení. Vybitý přístroj nebude při
vrácení přijat. Děkujeme za pochopení.

Obrázek 1: Převzato z Amazon Kindle Fire User’s Guide
http://kindle.s3.amazonaws.com/Kindle_Fire_Users_Guide.pdf [převzato 2012-06-25]

Stavový řádek
V horní části obrazovky vidíte indikátory, které vás informují o stavu zařízení.
Jsou to:
Upozornění (Číslo v kroužku): Ze systému, hry nebo aplikace jako je e-mail nebo
hudební přehrávač.
Rychlá nastavení (Ozubené kolečko): Klepnutím na značku rychlých nastavení se
dostanete na nejčastěji využívané úlohy jako je odemykání a zamykání rotace
obrazovky, nastavení hlasitosti, nastavení jasu obrazovky, přístup na Wi-Fi,
synchronizaci zařízení a ovládání přehrávání pokud je právě přehrávána skladba.
Klepnutín na „More“ se dostanete do dalších nastavení.
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Wi-Fi indikátor: Čím více čárek vidíte, tím silnější máte signál připojení. Pokud je
vedle ikony Wi-Fi X, znamená to že nejste připojeni na Internet. Tato situace může
nastat když jste připojeni přes Wi-Fi hotspot například na letišti nebo v hotelu.
Indikátor baterie: Tato ikona ukazuje stav baterie. Pokud je plně nabitá, indikátor se
zobrazí zeleně.
Karusel: Na základní obrazovce vidíte za sebou naposledy používané knihy,
dokumenty nebo aplikace. Pro odebrání z karuselu zatlačte na položku dokud se
nezobrazí nabídka – Add to favourites (Přidat do oblíbených), Remove from
Carousel (odstranit z karuselu) a další v závislosti na obsahu o který se jedná.
Spodní lišta
Lišta se nachází na spodní straně obrazovky. Pokud běží aplikace, lišta může být
skrytá. Zobrazíte ji klepnutím do prostředku spodní části obrazovky.
Domů (Ikona domečku): Klepnutím na tlačítko domů se vrátíte vždy na základní
obrazovku.
Zpět (Šipka doleva): Použití tlačítka vás vrátí o krok zpět.
Search (Lupa): Klepnutím na ikonu lupy můžete prohledávat obsah své knihovny
nebo web.
Další možnosti jsou proměnlivé vzhledem k typu prohlíženého obsahu.
V případě prohlížení knihy:
Aa: Klepnutím na ikonu „Aa“ zobrazíte nastavení velikosti písma, řádkování, šířku
okrajů a barvu písma a podkladu.
Seznam: Klepnutím na ikonu seznamu se můžete v knize rychle přesunout na
začátek, obsah či své poznámky.
Nahrávání obsahu do Kindle Fire
Elektronické knihy a další dokumenty můžete do Kindle Fire nahrát následujícím
způsobem:
Připojením kabelem k počítači: Běžným způsobem nebo za pomoci programu
určeného ke správě elektronických knih. Např. open source programu Calibre
(http://calibre-ebook.com/), který je dostupný také v češtině.
Tip:


Nahrané knihy ve formátu PDF se zobrazí v sekci Docs.

Hodnota zapůjčeného vybavení
Kindle Fire
USB kabel
Nabíječka
Pouzdro

8300 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
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