Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light

1. Nabijte Váš NOOK
Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.
Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem. Dobít jej lze i z USB portu Vašeho
počítače.
Během nabíjení lze Váš NOOK používat.
Nabití Vašeho NOOKu trvá přibližně tři a půl hodiny.

Síťová zásuvka

mini USB port
pro nabíjení a pro
připojení k Vašemu
počítači

USB kabel

Nabíječka

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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2. Poznejte Váš NOOK
Vypínač
Abyste Váš NOOK zapnuly nebo
vypnuly, přidržte vypínač na zadní
straně po dobu cca 2 sekund.

GlowLight (pouze model s GlowLight)
Osvítí displej Vašeho NOOKu pokud je
tma nebo nedostatečné světelné
podmínky pro čtení.

slot na mikro SD kartu
na pravé straně lze nadzvednout krytku
slotu pro mikro SD kartu, na kterou si
lze uložit osobní soubory.

Otáčení stránek
Otočení o stranu vpřed, nebo posunutí
seznamu nahoru.
Otočení o stranu zpět, nebo posunutí
seznamu dolů.
Dotykový E Ink Pearl displej
Váš NOOK je pro jednoduché ovládání
vybaven po celé ploše dotykovou
obrazovkou. Stránku otočíte pouhým
dotekem nebo tažením prstu.

NOOK tlačítko
Stlačením tlačítka NOOK
probudíte Vaše zařízení z režimu spánku (rožnete displej). Když je zařízení
zapnuté, stlačením tlačítka NOOK zobrazíte ovládací panel, nebo pokud jej přidržíte po dobu 2 sekund
rozsvítíte podsvětlení GlowLight ( pouze model s GlowLight).
*mikro SD karta není obsahem balení.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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3. Nastavení: první spuštění NOOKu
1. Přečtěte si a odsouhlaste všeobecné obchodní podmínky
Váš NOOK zobrazí všeobecné obchodní podmínky. Prostudujte podmínky používání.
Pokud souhlasíte, klepněte na Souhlasím.
2. Zvolte časové pásmo
Vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte (např.: standardní východoevropský čas).
Potom klepněte na Další.
3. Připojte se do WiFi sítě
Pro zaregistrování Vašeho NOOKu, pro nakupování a stahování knih a periodik, je nezbytné, se
připojit do Wi-Fi sítě.
4. Registrujte Váš NOOK
Váš NOOK je třeba registrovat pod účet Barnes & Noble (BN.com). To Vám dá přístup ke knihám
ve Vaší NOOK knihovně a dovolí nakupovat nové knihy, časopisy a noviny.
Pokud už máte BN.com účet:
1. Vložte emailovou adresu a heslo Vašeho účtu.
2. Klepněte na Sign In/Přihlásit se.
Pokud ještě nemáte BN.com účet:
1. Klepněte na Create Account/Vytvořit účet.
2. Vyplňte Vaše jméno, emailovou adresu, heslo a další informace.
3. Klepněte na Submit/Potvrdit.
A je to. Nyní jste zaregistrovali Váš NOOK. Jste tak připraveni nakupovat v NOOK obchodě a číst si
tak oblíbené knihy, časopisy, noviny, apod.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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4. Domovská obrazovka
Právě čteno
Na horní straně každé obrazovky bude
vždy zobrazena ikona otevřené knihy,
která slouží jako zástupce pro otevření
naposledy čtené knihy , periodika, či
podobně.

Stavový řádek
Stavový řádek zobrazuje čas, ikonu
stavu baterie, GlowLight (pouze model
s GL), záložky a Wi-Fi připojení.

Co číst dál
Zde naleznete doporučení od Vašich
přátel nebo od Barnes & Noble
zajímavých knih nebo periodik pro další
čtení.

NOOK tlačítko
Stlačte tlačítka NOOK
kdykoliv je zařízení zapnuté:
- jedním stiskem zobrazíte ovládací panel
- přidržením po dobu 2 sekund rozsvítíte/zhasnete podsvětlení GlowLight ( pouze model s GlowLight).
Ovládací panel
Klepnutím na kteroukoliv z ikon na
ovládacím panelu otevřete různé funkce
Vašeho NOOku jako jsou Domovská
obrazovka, knihovna, nákup, vyhledávání,
GlowLight (pouze model s GL) a nastavení.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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5. Dotyková gesta
Váš NOOK ovládejte pomocí následujících dotykových gest.
Odemkněte Váš NOOK
Probuďte Váš NOOK stlačením tlačítka
NOOK
a potom přetáhněte ikonu
zamčeného zámku doprava.

Klepnutí a dvojklik
Funkci nebo položku vyberete tak, že se
krátce dotknete displeje, následným
dvojitým poklepáním na knize ve Vaší
knihovně zobrazíte dodatečné
informace.

Klepnutí a přidržení
Klepněte na obrazovku prstem a
přidržte jej po dobu okolo 2 sekund.
V mnoha situacích dojde k otevření
vyskakovacího okna, jako např.:
Zvýraznění nebo Vyhledání textu
během čtení.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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5. Dotyková gesta, pokračování.
Přetáčení
Vertikální pohyb v seznamu po
obrazovce docílíte tažením prstu po
obrazovce nahoru nebo dolů.

Tažení
Tažením prstu napříč přes obrazovku
vlevo nebo vpravo lze převracet
stránky, nebo listovat v seznamu.

GlowLight (pouze model s GlowLight)
Klepnutím na ikonu GlowLight na
ovládacím panelu lze nastavit jas,
zapnout nebo vypnout podsvětlení
GlowLight.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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6. Čtení
Vyhledání knihy
Vaše knihy, časopisy a noviny
naleznete ve Vaší knihovně. Do
knihovny vstoupíte, když stlačením
tlačítka NOOK
otevřete ovládací
panel, a potom klepnete na ikonu
knihovny.

Synchronizace

Otevření knihy
Knihu otevřete klepnutím na její
obálku.
Otáčení stránek
Stránku knihy otočíte o jednu vpřed či
vzad:
- klepnutím na pravý nebo levý okraj
obrazovky
- tažením zprva doleva nebo zleva
doprava
-stiskem tlačítek pro otáčení stran po
stranách

Nastavení velikosti textu a další
Během čtení knihy, klepněte doprostřed obrazovky, nebo na šipku nahoru ve spodní části
obrazovky, otevřou se nástroje čtení. Klepnutím na jednotlivé ikony lze nastavit velikost textu, typ
fontu, a další možnosti:
-procházet obsahem a prohlížet Vaše poznámky a záložky
-vyhledávat slova nebo fráze
-přeskočit na určitou stranu

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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7. Objevte nové oblíbené čtení
Nakupujte v obchodu s knihami NOOK Bookstore
Nakupování ve Vašem NOOKu je jednoduché a zábavné. Obchod NOOK Bookstore navštívíte:
1. Připojte se k Wi-Fi síti.
2. Stlačením tlačítka NOOK
otevřete ovládací panel.
3. Klepněte na ikonu obchodu.

Procházení seznamů bestselerů a
kategorií
Klepnutím na tlačítko Browse/Procházet
zobrazíte doporučené čtení, bestselery,
knihy, časopisy tříděné dle kategorií.

Vyhledávání v obchodě
Klepnutím do pole vyhledávání se
zobrazí klávesnice. Vyhledávat lze podle
titulu, jména autora, nebo tématu.

Jedním klepnutím nakupujte
Jakmile je Váš BN.com účet a platná platební karta nastaveny, nákup uskutečníte pouze jediným
dotekem prstu. Jednoduše se dotkněte tlačítku Buy/Koupit vedle požadované knihy nebo
periodika. Klepněte na Confirm/Potvrdit a Váš NOOK automaticky knihu nebo periodiku stáhne a
umístí na domovskou stránku a do knihovny.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.
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8. Upozornění, informace
Letadlo: Vaše zařízení je zdrojem elektromagnetického záření, proto je nutné se řídit příslušnými
předpisy, tak aby nedošlo k nežádoucím nebezpečným interferencím (např. v nemocnicích nebo
letadlech). Proto nezapínejte (VŽDY PŘEDEM VYPNĚTE) Wi-Fi!
Baterie:Nook obsahuje nevyměnitelnou nabíjecí baterii. Její životnost nesnížíte, pokud se vyhnete
úplnému vybíjení baterie, pokud dojde k signalizaci slabé úrovně baterie, nebudete pokračovat
v používání zařízení, připojíte ho místo toho k nabíječce. Nenabíjejte zařízení, pokud je extrémně
zahřáté, ani jej v takovém stavu neskladujte. Pokud zařízení ukládáte na víc jak týden, nabijte
baterii na půl.
Nebezpečí úrazu: Žádná část zařízení ani příslušenství není voděodolné, proto je udržujte mimo
vliv vody.
Čištění: Občas je třeba displej NOOKu otřít vlhkou utěrkou z umělých mikrovláken, nikdy rozhodně
nepoužívejte žádné chemické přípravky.
Reset: Pokud z nějakého důvodu přestane zařízení NOOK reagovat, podržte po dobu 20 sekund
vypínač a potom jej uvolněte. Nyní již půjde NOOK běžně zapnout.

ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA
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