Návod pro čtečku e-knih Pocket Book Touch

Základní ovládání Pocket Book Touch
Pro zapnutí a vypnutí čtečky stiskněte dlouze tlačítko
„On/Off“.
Pro zamknutí/odemknutí čtečky stiskněte krátce tlačítko „On/Off“.
Pro nabití připojte zařízení k počítači pomocí přiloženého kabelu, na čtečce zvolte
režim USB „Nabíjet“. Pro nahrávání a práci se soubory ve čtečce zvolte po připojení
k počítači „odkaz PC“.
Zřízení podporuje formáty FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU,
DOC, EPUB, DOCX a TCR.

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.

Zdroj: Pocket Book Touch:
http://www.pocketbook-int.com
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Hlavní nabídka
Nedávné události: V této části se objevují poslední provedené aktivity.
Knihovna: Zobrazení seznamu knih nahraných v zařízení. Menu knihovny umožňuje
filtrování a třídění do skupin Všechny knihy, Právě rozečtené a Oblíbené.
Oblíbené: Sekce, do které je možné přidat knihy, které používáte často.
Poznámky: Během čtení si můžete do knihy dělat poznámky.
Hudba: Hudební přehrávač pro soubory MP3.
Slovník: Překládání a vyhledávání. Pro psaní se objeví virtuální klávesnice.
Aplikace: Sekce s hrami a programy (Kalkulačka, Hodiny, Solitaire, Sudoku, Pocket
News – aplikace pro RSS zprávy, Prohlížeč webových stránek).
1

Hledat: Hledat v textu knihy.
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Nastavení
Jazyk: Nastavení jazyka rozhraní.
Klávesnice: Nastavení rozvržení klávesnice.
Uživatelské profily: Nedoporučujeme využití na vypůjčeném zařízení.
Vzhled: Nastavení hlavního písma, orientace displeje a dalších vlastností.
Hodiny: Nastavení data a času, zamknutí či vypnutí přístroje po určené době.
Připojení: Připojení zařízení do sítě.
Syntéza řeči: Nastavení pro převod textu do zvukové podoby. Ve čtečce jsou
instalovány hlasy pro hlasité předčítání v češtině, angličtině, francouzštině, němčině
a italštině. Pro poslech je třeba připojit sluchátka se standardním konektorem 3,5
jack.
Stavový řádek
Stavový řádek je umístěn ve spodní části obrazovky a zobrazuje tyto informace:
datum a čas, nabíjení baterie, symbol Wi-Fi, pokud je aktivní, ikony spuštěných úloh.
Zařízení podporuje multitasking. Mezi jednotlivými spuštěnými úlohami je možné se
pohybovat pomocí stisknutí ikony ve stavovém řádku nebo v seznamu úloh.
Čtení
 Záložku vytvoříte klepnutím do pravého horního rohu.
 Ke knize si lze zapsat vlastní poznámky: Popisovač (zvýraznění části text),
Tužka (připsání poznámek do textu), Guma (maže zvýraznění a poznámky).
Nahrávání obsahu do Pocket Book Touch
Pro nahrání dokumentů do zařízení připojte čtečku k počítači pomocí USB kabelu.
Vnitřní paměť zařízení a paměť Micro SD karty se objeví jako dva samostatné
vyměnitelné disky.
Vlastní obsah – e-knihy (Knihovna), hudbu (Music) a obrázky (Photo) nahrávejte do
příslušných adresářů.
Nikdy nezasahujte do systémových souborů a adresářů začínajících malým
písmenem: applications, notes, system a autorun.inf.

Hodnota zapůjčeného vybavení
Pocket Book Touch
USB kabel
Pouzdro

3900 Kč
100 Kč
500 Kč
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