Jak na češtinu s Energy Book 2061?
Vážení zákazníci, přinášíme Vám průvodce pro práci s českými textovými soubory ve čtečce
Energy Book 2061. Ve výchozím stavu je podpora českého kódování znaků poněkud kostrbatá
a snažíme se ve spolupráci s výrobcem zjednat pro naše zákazníky nápravu, nicméně věříme,
že níže uvedené postupy Vám umožní přístoj používat s co nejmenším omezením.
Anglické rozhraní
V anglickém jazykovém rozhraní není české kódování podporováno ve standardně
používaném Windows 1250, ale v univerzálním kódování UTF-8. Pro převod českých TXT
souborů do tohoto formátu můžete využít buď některý z dávkových konvertorů (např.
Prekodér, http://zmsoft.cz/programy.html) nebo soubory otevřít v Poznámkovém bloku
(Notepad). V dialogu „Uložit jako...“ zvolte Kódování: UTF-8, viz obrázek.

Při prohlížení textového souboru pak stiskněte tlačítko Menu, zvolte Decode Setting a šipkou
nalistujte kódování UTF-8, viz obrázky dále. Soubory PDF jsou podporovány standardně i
s českou diakritikou, neboť jsou zpracovány jiným algoritmem a také v sobě často mají české
písmo přímo vložené.

České dokumenty s kódování m Windows 1250 jsou momentálně plně podporovány pouze
v ruském jazykovém prostředí. Protože je logika ovládání stejná, je zobrazení češtiny snadné:

V hlavním menu anglického rozhraní zvolte Settings, na následující stránce zvolte Device
Settings a pod volbou Language vyberte Russian (viz obrázek vlevo dole na předchozí
stránce). Tlačítkem Return (otočená šipka vpravo dole) se vrátíte na hlavní nabídku. Z té
vyberte Книги (knihy) nebo Проводник (průzkumník) pro přístup do seznamu souborů.
Poté obvyklým způsobem otevřete požadovaný soubor. Pokud je místo diakritiky zobrazena
azbuka, stiskněte tlačítko Menu, zvolte první volbu Кодировкa (kódování) a šipkou
nalistujte Windows 1250.

Pro návrat do anglického rozhraní v hlavním menu zvolte Установки (nastavení), na
následující obrazovce znovu Установки (nastavení), pod volbou Язык (jazyk) zvolte English.
Věříme, že navzdory těmto drobným komplikacím Vám bude produkt dobře sloužit.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím technickou podporu na mailu
podpora@hbc-europe.cz
Děkujeme za pochopení
HBC Europe s.r.o.

