Začínáme

BOOK 1060
Popis přístroje
1. MENU: Volby prohlížení - přechod na stranu,
uložit/načíst/smazat záložku
2. PLAY/PAUSE: Pozastaví/spustí přehrávání hudby
3. JOYSTICK: Posun a otáčení stránek (vlevo/předchozí,
vpravo/další), volba a potvrzení položek (střed - OK)
4. ZOOM: Přiblížení/oddálení textu, obrázků
5. RETURN: Zrušení volby/návrat na minulé menu
6. Konektor na sluchátka
7. USB konektor pro připojení k PC

8. Slot pro SD kartu
9. POWER: Hlavní vypínač
10. VOL-/NEXT: Snížení hlasitosti/další
stránka
11. RESET
12. VOL+/PREV: Zvýšení hlasitosti/
předchozí stránka
13. Reproduktor

Před prvním použitím připojte přístroj k počítači a dobijte interní baterii. Z výroby nemusí mít
dostaten energie pro práci. Zapněte přístroj pomocí tlačítka POWER na spodní hraně. Systém
naběhne během několika sekund.
Pro vypnutí podržte dlouze tlačítko POWER, dokud se neobjeví závěrečná obrazovka.

Hlavní menu
Funkce čtečky elektronických knih jsou dostupné přes hlavní menu a jsou organizovány v
podobě seznamu. Díky tomu je nabídka snadno ovladatelná joystickem uprostřed spodní části
čelního panelu (nahoru/dolů pro volbu a zatlačení středu = OK).
Recent Files List

Book
Music
Photos
File explorer
Content Update
System Settings
User Manual

- seznam posledních otevřených souborů. Pokud byly soubory uložené na SD
kartě, budou ve výpisu stále viditelné, i když kartu vyjmete. Nebude však
možné je otevřít.
- zobrazí se abecední seznam uložených knih
- přehrávání hudby
- prohlížení obrázků
- procházení interní paměti a obsahu SD karty
- aktualizace knihovny souborů, použijte v případě, že nově nakopírované
soubory nejsou ve výpisu viditelné
- nastavení systému
- otevře uživatelský návod uložený v paměti

Page Jump
Save Mark
Open Bookmark
DelMark
Browser Mode
Flip Time

- přeskočí v textu na stránku zadanou pomocí joysticku
- uloží do jednoho z osmi paměťových slotů záložku knihy na aktuální stránce
- načte pozici v knize z existující záložky
- smaže požadovanou záložku z paměti
- volba režimu prohlížení ručně (Manual) nebo automaticky (Auto)
- nastavení intervalu otáčení stránek v automatickém režimu prohlížení
(10, 15, 20, 25, 30 sekund)
Screen Rotate Set - vypne/zapne automatické otáčení textu podle orientace displeje

Přehrávání hudby
V hlavním menu zvolte Music a potvrďte. Objeví se seznam skladeb se soubory z interní paměti i
vložené paměťové karty. Zvolte požadovaný soubor a potvrďte, začne se ihned přehrávat. Na
obrazovce přehrávání jsou zobrazeny údaje o skladbě (ID3 Tag), datový tok, režimy ekvalizéru,
přehrávání a opakování a ukazatel hlasitosti. Tlačítky Vol+/- na zadní stěně upravte hlasitost
zvuku. Stiskem tlačítka Play/Pause hudbu pozastavíte a opět spustíte. Pohybem joysticku
vlevo/vpravo lze volit předcházející/další skladbu, podržením joysticku pak přetáčet aktuální
skladbu v daném směru. Stiskem tlačítka M vyvoláte následující menu:
Repeat Mode
Play Mode
MSEQ

- volba režimu opakování skladeb: Once (přehraje soubor 1x), Repeat
(opakuje soubor), All (přehraje vše), All Repeat (opakuje vše)
- volba režimu přehrávání: Loop (hraje vše popořadě), Shuffle (náhodně)
- volba zvukových efektu: 3D (prostorový vjem), Bass (zvýrazněné basy),
LEQ (vyrovnaný ekvalizér podle profilu skladby), je-li volba MSEQ aktivní
- volba profilu ekvalizéru: Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz

Čtení elektronických knih

EQ Sel

Z hlavního menu zvolte Book a potvrďte, objeví se seznam souborů. Joystickem se můžete
pohybovat v seznamu na obrazovce, tlačítky PREV/NEXT se posuňte na další obrazovku výpisu.
Zvolte požadovanou položku ze seznamu a potvrďte. Při čtení můžete joystickem nebo tlačítky
PREV/NEXT otáčet stránky. Pokud je text špatně čitelný, použijte tlačítko ZOOM pro zvětšení.
Při zvětšení větším než rozměry displeje se po stranách obrazovky objeví šipky - joystickem pak
lze pohybovat textem na ploše.
Stisknete-li při čtení tlačítko M, objeví se následující menu:

Hudbu je možné poslouchat také během čtení knih a prohlížení obrázků. Stačí během přehrávání
stisknout tlačítko RETURN a v hlavním menu zvolit požadovanou činnost. Hudba pak bude hrát
na pozadí (funkce není nedostupná při prohlížení formátů PDF, DOC).

Prohlížení obrázků
V hlavním menu zvolte Photos a potvrďte. Objeví se seznam grafických souborů. Pohybem
nahoru/dolů zvolte požadovaný obrázek a zobrazte jej stisknutím OK. Tlačítkem ZOOM lze
obrázek zvětšovat/zmenšovat.

Průzkumník souborů

Práce se soubory

Technické specifikace

V hlavním menu zvolte File Explorer a potvrďte. Můžete procházet mezi soubory na paměťové
kartě nebo v interní paměti a spouštět je.

Připojení k počítači
Použijte přiložený USB kabel pro připojení přístroje k volnému USB portu počítače. Systém
počítače detekuje dva výměnné disky: interní paměť a slot SD karty.

Čipset
Displej

Aktualizace obsahu
Nově nahrané soubory na SD kartě nebo v interní paměti nemusejí být hned po odpojení
přístroje od počítače viditelné. V hlavním menu zvolte Content Update a potvrďte - tím dojde k
aktualizaci knihovny obsahu.

Správa souborů
Obsah paměti a SD karty (je-li vložena) je po připojení přístroje k PC dostupný pod ikonou
"Tento počítač". Soubory a složky můžete kopírovat, přesouvat a mazat. Jakmile odpojíte
přístroj od počítače, navrátí se do normálního provozního režimu.

Soubory

Nastavení systému
V hlavním menu zvolte System Settings pro nastavení systémových parametrů přístroje:
Time:
Joystickem vlevo/vpravo zvolte hodiny/minuty a pohybem nahoru/dolů nastavte
požadovanou hodnotu. Potvrďte stiskem OK.
Date:
Joystickem vlevo/vpravo zvolte rok/měsíc/den a pohybem nahoru/dolů nastavte
požadovanou hodnotu. Potvrďte stiskem OK.
Recent File Settings:
Zvolte "Keep Reading History" pro uchovávání informací o posledních
čtených souborech nebo "Disable" pro vypnutí této funkce. Zvolte
"Clear History" pro vyčištění historie posledních souborů
Screen Refresh Rate:
Zvolte "Full Refresh" pro kompletní překreslení obsahu stránky nebo
"Partial Refresh" pouze pro překreslení změněných bodů
Language: Zvolte požadovaný komunikační jazyk přístroje.
Auto Shutdown Settings: Joystiskem nahoru/dolů zvolte požadovaný interval pro automatické
vypnutí při nečinnosti: 3, 5, 10, 15 a 20 minut. Zvolte "No automatic
shutdown" pro výhradně ruční vypínání přístroje tlačítkem Power.
Restore to Default:
Zvolte pro zrušení uživatelských voleb a nahrání původního nastavení.
System Information:
Zobrazení informací o přístroji vč. verze systému a software.

Napájení

Řešení problémů
Přístroj zamrznul nebo jej nelze zapnout.
- Zresetujte přístroj stiskem tlačítka Reset pomocí sponky nebo špendlíku.
- Baterie je zcela vybitá. Nabijte nejprve zařízení připojením k USB portu.
Kapacita baterie je nedostatečná.
- Baterie nebyla delší dobu používaná. Kapacitu získá zpět opětovným nabitím.
- Baterie není zcela nabitá. Zařízení nechte dobíjet po dobu 4 hodin.
Displeji trvá překreslení obsahu dlouhou dobu.
- Toto je charakteristické pro e-ink displeje, jev může být navíc umocněn nízkou teplotou
prostředí. Nejedná se však o nesprávnou funkci přístroje.

Paměť

Rozměry

RK2705
typ: - e-ink
rozlišení: 600x800 bodů
barvy: 4 stupně šedi
velikost: 6" (15,24 cm) diagonálně
baterie: Lithium Polymer
výdrž: 4000 stran, 20 hodin
doba nabíjení: 3-4 hodiny
eBook: TXT, DOC, PDF, PDB
audio: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC
obrázky: JPEG, BMP
SDHC paměťová karta až 16GB
interní paměť 2GB
USB 2.0 disk
160x116x10 mm

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com

Soubor eBook nelze načíst.
- Pokud je soubor chráněn systémem správy autorských práv (DRM), nelze jej otevřít.
- Ověřte si, zda se jedná o formát podporovaný tímto přístrojem.

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení
můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.

Upozornění:
Tento přístroj je napájen interním akumulátorem, jehož kapacita může časem vlivem elektrochemických procesů klesat. Nejedná se však o závadu a tento jev nelze reklamovat.

Dovozce pro ČR:
HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10
Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz
www.hbc-europe.cz

