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1. ČÁSTI PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
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klávesa Enter
2. hudba
1.

3. tlačítko nastavení

pro zadání / potvrzení výběru
klávesa pro rychlý přístup k přehrávání
hudby
pro zobrazení menu nastavení

4. směrové tlačítko

pro pohyb s kurzorem do stran a nahoru
a dolů

5. tlačítko pro vrácení

pro vrácení se do předchozího menu, při
dlouhém stisku návrat až do hlavního
menu

6. tlačítko Zoom

pro přiblížení / oddálení stránky

7. tlačítko předchozí strany

pro návrat na předcházející stránku

8. tlačítko následující strany

pro přejití na následující stránku

9. tlačítko výběru

výběr požadované položky

10. tlačítko následující strany (při orientaci na šířku)
11. tlačítko pro vypnutí / zapnutí
12. konektor pro sluchátka

pro připojení sluchátek

13. konektor Micro USB

pro připojení k PC, pro přenos dat a pro
nabíjení

14. slot na paměťovou kartu Micro SD
15. tlačítko pro reset
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2. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘÍSTROJE
Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí /
zapnutí po dobu 3 sekund.
3. NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE
Nabijte baterii před prvním použitím. Nabíjejte při nízkém stavu baterie.
Způsoby napájení:
a. Připojte přístroj k PC pomocí USB kabelu, který připojíte přes konektor
Micro USB
b. Připojte přístroj k napájecímu adaptéru, který připojíte přes konektor Micro
USB
4. PŘENOS DAT
Připojte zařízení k PC pomocí USB kabelu. Počítač rozpozná zařízení jako
přenositelný disk, pak je možné přenášet data jako obvykle.
5. ČTENÍ KNIH
V hlavním menu najeďte kurzorem na ikonu [Book], stiskněte tlačítko [Enter] pro
potvrzení výběru. Zobrazí se seznam knih.
V seznamu knih najeďte pomocí kurzoru na vybranou knihu a stiskněte Enter
pro čtení knihy.
V aplikaci čtení knih stiskněte klávesu [7] pro přejití na předchozí stranu, pro
posun na následující stranu, stiskněte klávesu [8].
Pro přiblížení / oddálení stránky, stiskněte tlačítko Zoom [6].
6. MENU NASTAVENÍ
V aplikaci čtení knih, stiskněte klávesu nastavení [3] pro vstup do menu
nastavení. V tomto menu můžete provádět následují operace:
a. Přeskočit stranu
b. Přidat záložku
c. Otevřít záložku
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d. Smazat záložku
e. Procházet nastavení
f. Nastavit čas automatického otáčení stran
7. ZMĚNA ORIENTACE DISPLEJE
Zařízení je vybaveno akcelerometrem. Při změně orientace (otočení) přístroje,
se vám jednoduše orientuje (otočí) displej následujícím způsobem:

1

2
3

Akcelerometr můžete vypnout v Systémovém nastavení a vybrat možnost
manuální změny orientace displeje.
8. POUŽÍVÁNÍ NÁVODU K OBSLUZE
Podrobný návod k obsluze je uložen v paměti přístroje. Je umístěn jako
poslední položka v Hlavním menu.
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Prohlášení o shodě
NAVON Ltd. Prohlašuje na svou odpovědnost, že zařízení
DPS Ebook E800
Reader
splňuje základní požadavky:
a)
b)
c)

Směrnice 1999/5/EC
Směrnice 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Harmonizovaných norem - směrnice 2006/95/EC pro zařízení
nízkého napětí
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