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Środki ostrożności

PSzSd SozSoSzęSSSm użySkowanSa USządzSnSa nalSży 

uważnSS SSzSSzySać SSn SozdzSał. ZaSSoSowanSS SSę do 

SySh wSkazówSk Sozwala długo S bSzSSSSznSS koSzySSać z 

USządzSnSa.

Warunki przechowywania, transportu i użytkowania

USządzSnSS możS dzSałać w SSmSSSaSuSzS od 0 do 40°C. NSS 

nalSży go wySSawSać na dzSałanSS zbyS wySokSSh anS nSSkSSh 

SSmSSSaSuS. NSS nalSży SozoSSawSać SSzSwodów w SoblSżu 

źSódSł SSSSła. CSSSło możS SSowodować dSfoSmaSję lub 

uSzkodzSnSS SSzSwodów albo SSh SzolaSjS, w wynSku SzSgo 

możS dojSć do SożaSu lub SoSażSnSa SSądSm SlSkSSySznym.

NalSży unSkać wySSawSSnSS uSządzSnSa na:

•	 bSzSoSSSdnSS dzSałanSS SSomSSnS SłonSSznySh

•	 bSzSoSSSdnSS dzSałanSS SłomSSnS lub dymu (z SaSSSSo-

Sa, zaSalnSSzkS lub SnnSgo źSódła ognSa SSS.)
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•	 zSSknSęSSS z SłynamS S wSlgoSSą (nSS używaj USządzS-

nSa w dSSzSzu, na ulSSy SSzy zwSękSzonSj wSlgoSnoSSS SowS-

SSSza, w SoblSżu zbSoSnSków wody SSS.)

•	 zalanSS uSządzSnSa SłynamS lub SSzSnSknSęSSS 

wSlgoSS

•	 dzSałanSS SSlnySh Sól SlSkSSomagnSSySznySh, ładun-

ków SlSkSSoSSaSySznySh oSaz SzSuSznySh źSódSł SSomSSnSo-

wanSa UV

•	 zbyS SSlnSgo naSSSku na SkSan, złąSza S SSzySSSkS.

NSS SozoSSawSaj USządzSnSa na długS SzaS w Słabo wS-

SSSzonySh SomSSSzSzSnSaSh, nS. w SamoShodzSS albo SzS-

zSlnSS zamknSęSySh SudSłkaSh lub oSakowanSu.

NSS uSuSzSzaj USządzSnSa S nSS SSóbuj go wygSnać. ChSoń 

SkSan SSzSd konSakSSm z SSzSdmSoSamS, kSóSS mogą go 

SoSySować lub uSzkodzSć. W SSlu odSowSSdnSSj oShSony 

SkSanu zalSSa SSę SSzSShowywanSS USządzSnSa w SokSow-

Su oShSonnym. TSzymać Soza zaSSęgSSm dzSSSS.
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Konserwacja

NSS SozbSSSaj anS nSS modyfikuj SzySnSka kSSążSk. NSS 

używaj USządzSnSa z uSzkodzoną baSSSSą, ładowaSką (z 

uSzkodzoną obudową, SłabymS SSykamS, SSzSSwanym SSzS-

wodSm) anS kaSSą SD. JSSlS baSSSSa jSSS uSzkodzona (ma 

SęknSęSą obudowę, wySSSka SlSkSSolSS, jSSS znSSkSzSałSona 

SSS.), SowSnna zoSSać wymSSnSona SSzSz uSSawnSoną oSobę. 

UżywanSS domowSj SoboSy lub zmodyfikowanySh baSSSSS 

możS SSowodować wybuSh S uSzkodzSnSS USządzSnSa.

Do SzySzSzSnSa SkSanu S obudowy nSS nalSży używać oS-

ganSSznySh anS nSSoSganSSznySh SozSuSzSzalnSków (nS. 

bSnzoSlu SSS.). Do SzySzSzSnSa SowSSSzShnS USządzSnSa 

nalSży używać mSękkSSj SzmaSkS. Aby uSunąć zanSSSzySzS-

zSnSa, można użyć nSSwSSlkSSj SloSSS wody dSSSylowanSj.

Na SkSanSS możS znajdować SSę do SSęSSu uSzkodzonySh 

SSkSSlS, kSóSS nSS Są uSSSSką SodlSgająSą gwaSanSjS.
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Pod konSSS okSSSu gwaSanSyjnSgo SSodukSu nalSży 

SkonSakSować SSę z najblSżSzym auSoSyzowanym Sunk-

SSm SSSwSSowym w SSlu SSSawdzSnSa bSzSSSSzSńSSwa 

uSządzSnSa.

SzSzSgółowS SnfoSmaSjS na SSmaS SunkSów SSSwSSowySh w 

SwoSm SSgSonSS możSSz znalSźć na ofiSjalnSj SSSonSS PoSkSS-

Book InSSSnaSSonal: hSSS://www.SoSkSSbook-SnS.Som.

Bezpieczeństwo RF

To uSządzSnSS wySyła S odbSSSa falS SadSowS S możS zakłóSać 

dzSałanSS uSządzSń SadSowySh oSaz SnnSgo SSSzęSu SlSkSSon-

SSznSgo. OSoby używająSS oSobSSSySh uSządzSń mSdySznySh 

(nS. SozSuSznSka SSSSa albo aSaSaSu SłuShowSgo) 

SowSnny zaSSęgnąć Sady lSkaSza lub SSoduSSn-

Sa, Szy uSządzSnSa SS mają zabSzSSSSzSnSa SSzSd 

zSwnęSSznymS SygnałamS SadSowymS. 

NSS nalSży koSzySSać z uSządzSń komunSkaSjS bSzSSzS-

wodowSj w mSSjSSaSh, w kSóSySh jSSS So zabSonSonS, nS. 

http://www.pocketbook-int.com
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w SamoloSaSh S SzSSSalaSh, SonSSważ mogą onS zakłóSać 

SSaSę SSSzęSu loSnSSzSgo lub mSdySznSgo.

Utylizacja

NSSwłaSSSwa uSylSzaSja SSgo USządzSnSa możS mSSć nSgaSy-

wny wSływ na SSodowSSko S zdSowSS SublSSznS. Aby unSknąć 

SakSSh konSSkwSnSjS, nalSży SoSSęSować zgodnSS z SnSSSuk-

SjamS doSySząSymS uSylSzaSjS. RSSyklSng SySh maSSSSałów So-

maga ShSonSć zaSoby naSuSalnS. WSęSSj SnfoSmaSjS na SSmaS 

SSSyklSngu można oSSzymać u lokalnySh Służb komunalnySh, 

w zakładzSS uSylSzaSjS odSadów, SklSSSS, w kSóSym zakuSSono 

USządzSnSS oSaz auSoSyzowanym SunkSSS SSSwSSowym. 

PozbywanSS SSę odSadów SlSkSSySznySh S SlSkSSonSSznySh 

(dySSkSywa ma zaSSoSowanSS w kSajaSh UE S SnnySh SuSoSS-

jSkSSh kSajaSh, w kSóSySh SSSnSSją oSobnS SySSSmy uSuwanSa 

odSadów). W SnnySh kSajaSh baSSSSS nalSży uSylSzować 

zgodnSS z lokalnym SSawSm.

NSS nalSży SalSć baSSSSS, SonSSważ gSozS So wybuShSm!



Wygląd

1. Wstecz – w SSybSS SzySanSa 
SowodujS SSzSjSSSS do SoSSzSdnSSj SSSony. 
W SSybSS nawSgaSjS SowodujS SSzSjSSSS 
do SoSSzSdnSSgo mSnu lub SoSSzSdnSSj 
SSSony lSSSy

2. W lewo
3. W dół
4. OK — kSóSkSS naSSSnSęSSS 

SowodujS oSwaSSSS SlSmSnSu (nS. kSSążkS 
albo SlSmSnSu mSnu), dłużSzS naSSSnSęSSS 
SowodujS oSwaSSSS mSnu konSSkSSowSgo 
SlSmSnSu (jSSlS jSSS doSSęSnS)

5. Do góry
6. W prawo
7. Do przodu  – SowodujS SSzSj-

SSSS do naSSęSnSj SSSony
8. PoSS mSSSo-USB — do SodłąSzanSa 

uSządzSnSa do komSuSSSa lub ładowaSkS 
(ładowaSka możS być oSSjonalna)

9. PSzySSSk Wł./Wył. (zaSSlanSS) — długSS naSSSnSęSSS SowodujS 
włąSzSnSS lub wyłąSzSnSS uSządzSnSa, kSóSkSS — zablokowanSS klawSaSuSy.

UWAGA PSzySSSkS można doSSoSować do SwoSSh SoSSzSb w mSnu Ustawienia 

> Mapowanie przycisków. DzSałanSS SSzySSSków nawSgaSyjnySh S do SSzSwSa-

SanSa SSSon zalSży od oSSSnSaSjS SkSanu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyświetlacz
6” E-Ink PearlTM 800×600, 
166 dSS, B&W

Procesor 1 GHz
RAM 256MB 

Pamięć 4/8GB *
System operacyjny LSnux®

Porty
USB 2.0
WS-FS (b/g/n)

Gniazdo pamięc MSSSoSD (do 32 GB)
Bateria LSSowo-SolSmSSowa, 1300 mAh **

Formaty książek

PDF, EPUB (włąSznSS z SlSkamS z 
zabSzSSSSzSnSSm DRM); TXT, FB2, FB2.
zSS, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, 
DOCX, RTF, TCR, PRC, MOBI, ACSM

Formaty obrazów JPEG, BMP, PNG, TIFF
Wymiary 174.4×114.6×8.3 mm

Waga 188 g

* RzSSzywSSSa SloSć doSSęSnSj SamSęSS wSwnęSSznSj możS zalSżSć od konfSguSaSjS 
oSSogSamowanSa uSządzSnSa.

** CzaS użySkowanSa baSSSSS S SnnS wymSSnSonS SowyżSj waSSoSSS mogą SSę SóżnSć od 
SodanySh w zalSżnoSSS od SSoSobu używanSa uSządzSnSa, łąSznoSSS S uSSawSSń.



Rozpoczynanie pracy

W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie 

do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Żeby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji akumula-

tora, zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało od 8 do 12 

godzin i zostało przeprowadzone przy wyłączonym Urzą-

dzeniu. Akumulator można naładować z komputera PC za 

pomocą kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu 

ładowarki (opcjonalnie).

Aby naładować akumulator po raz pierwszy:

• Podłącz Urządzenie do komputera lub ładowarki 

za pomocą kabla USB. Gdy rozpocznie się ładowanie, za-

cznie migać lampka.



RRRpRcRRnRnRR pRRcR 11

• Gdy akumulator zostanie naładowany, lampka 

zgaśnie. W tym momencie Urządzenie można odłączyć od 

źródła prądu i włączyć.

Jeśli podczas podłączania do komputera Urządzenie jest 

włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w któ-

rym należy wybrać jedną z dwóch opcji: Połączenie z kom-

puterem lub Ładowanie. Ładowanie rozpocznie się tylko 

wówczas, gdy zostanie wybrany odpowiedni tryb.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Aby włączyć Urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

Wł./Wył., aż pojawi się logo startowe. Gdy Urządzenie 

będzie gotowe do działania, na ekranie pojawi się Menu 

główne albo ostatnio otwarta książka. Zależy to od usta-

wień (Ustawienia > Otwórz podczas uruchamiania).
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Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Wł./Wył. i przy-

trzymaj go, aż urządzenie się wyłączy. Jeśli przycisk ten 

zostanie zwolniony wcześniej, nastąpi zablokowanie kla-

wiatury Urządzenia i w prawym górnym rogu ekranu poja-

wi się znak kłódki. Aby odblokować klawiaturę, ponownie 

naciśnij przycisk Wł./Wył.

Dodatkowo możesz ustawić automatyczne blokowanie 

klawiszy i wyłączanie urządzenia: przejdź do opcji Usta-

wienia > Zegar > Zablokuj klawiaturę po lub Wyłącz po R 

określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowied-

nio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia.

Gdy urządzenie „zawiesi się” (przestanie reagować na na-

ciskanie przycisków i nie wykona żadnych działań przez 

2-3 minuty), można je ponownie uruchomić naciskając 

cienkim przedmiotem (np. rozgiętym spinaczem do papie-

ru) przycisk Reset, który znajduje się z boku urządzenia.
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OSTRZEŻENIE! Do naciskania przycisku Reset nie używaj ostrych 

przedmiotów, takich jak igła, ponieważ możesz nimi uszkodzić obu-

dowę! Nie korzystaj z tego przycisku zbyt często, ponieważ każde 

jego użycie ma wpływ na elektroniczne elementy urządzenia.

ŁADOWANIE PLIKÓW

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla 

micro-USB.

UWAGA Podczas przesyłania plików Urządzenie powinno być 

włączone.

Wyświetli się monit o wybranie trybu USB: Połączenie 

z komputerem lub Ładowanie. Wybierz Połączenie z kom-

puterem. System operacyjny komputera wykryje pamięć 

urządzenia jako dysk wymienny (jeśli w urządzeniu bę-

dzie karta SD – zostaną wykryte dwa dyski wymienne). 

Teraz możesz skopiować pliki z komputera do pamięci 
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urządzenia lub na kartę SD przy użyciu Eksploratora lub 

innego menedżera plików.

OSTRZEŻENIE Po zakończeniu kopiowania najpierw bezpiecznie 

usuń Urządzenie z sytemu, a dopiero potem je odłącz!

NAWIGACJA

Do wyboru elementów (np. książek albo pozycji menu) 

służą przyciski nawigacyjne Do góry, W dół, W lewo RRRR 

W prawo. 

UWAGA! Jeśli zostanie zmieniona orientacja ekranu, odpowied-

nio zmieni się także mapowanie przycisków nawigacyjnych i do 

przewracania stron.

Aby otworzyć wybrany element, należy na krótko naci-

snąć przycisk OK. Dłuższe naciśnięcie przycisku OK spo-

woduje otwarcie menu kontekstowego elementu, folderu 
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lub aplikacji (jeśli są dostępne). Jeśli element menu jest 

wielopoziomowy, można się po nim poruszać za pomocą 

przycisków W lewo/W prawo.

Przyciski do przewracania stron Wstecz i Do przodu są 

używane do przewracania stron list. Długie naciśnięcie 

przycisków Wstecz/Do przodu powoduje przewrócenie 10 

stron na raz w listach i książkach. Krótkie i długie naci-

śnięcie przycisku Wstecz powoduje przejście do poprzed-

niego menu (lub strony listy), zamknięcie aplikacji, menu 

kontekstowego oraz Biblioteki (jeśli otwarta jest pierwsza 

strona).

Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu 

Ustawienia > Mapowanie przycisków.

PRACA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

Klawiatura ekranowa pojawia się, gdy trzeba wpisać jakiś 

tekst, np. frazę do wyszukania.
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Do poruszania się po klawiaturze służą przyciski nawi-

gacyjne i przycisk OK. W celu przyspieszenia pracy z kla-

wiaturą wszystkie symbole są podzielone na pięć sekcji. 

Pierwsze naciśnięcie przycisku nawigacyjnego powoduje 

przeniesienie kursora do środka wybranej sekcji, po czym 

można wybrać dowolny symbol z tego obszaru. Naciśnię-

cie przycisku OK powoduje wpisanie wybranego symbolu.

1. Zmień wielkość liter

2. Skasuj ostatnio wpisany symbol

1 2 1
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Zmień język wpisywania. Aby dodać ję-

zyk (do 3 układów) do układu klawiatury ekra-

nowej, przejdź do opcji Ustawienia > Klawiatura.  

 

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
Można też wcześniej skonfigurować sieć i ustawić auto-

matyczne połączenie. W tym celu należy wykonać nastę-

pujące czynności:

1. Przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Dostęp do 

sieci

2. Wybierz opcję Wł. dla pola wyboru Dostęp do sieci, 

aby wyświetlić dodatkowe ustawienia: Automatyczne 

połączenie, Połączenie z ukrytą siecią oraz lista dostępnych 

sieci Wi-Fi.  

UWAGA: jeśli żadna sieć nie jest dostępna lub sygnał jest słaby, 

RRmRRst Listy dostępnych sieci wyświetlany jest napis Skanowanie 

— szukanie dostępnych sieci
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3. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, 

otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID 

za pomocą klawiatury ekranowej w polu Nazwa sieci 

(SSID).

4. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:

• Brak — dotyczy sieci bez zabezpieczeń.

• Proste (WEP) — po wybraniu tej opcji należy 

dodatkowo wybrać Typ uwierzytelniania WEP — System 

otwarty lub Klucz dzielony. Urządzenie nie rozpoznaje typu 

uwierzytelniania automatycznie.

• WPA/WPA2 Enterprise — należy podać nazwę 

użytkownika, hasło oraz domenę (w razie potrzeby).

• WPA/WPA2 PSK — należy podać klucz sieciowy (do 

64 znaków).

5. Otwórz Ustawienia zaawansowane. W odpowiedniej 

sekcji określ czas bezczynności, po którym ma nastąpić 

rozłączenie.

6. Jeśli ustawienia sieciowe trzeba skonfigurować 

ręcznie, przejdź do menu Ustawienia zaawansowane R 

zmień opcję Konfiguracja adresu IP:
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• DHCP — pobiera adres IP automatycznie (jeżeli 

serwer DHCP jest skonfigurowany)

• Ręcznie (dla zaawansowanych użytkowników) 

— wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury 

ekranowej

7. Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma 

serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji 

Konfiguracja proxy

8. Aby sprawdzić konfigurację sieci i połączyć się z 

siecią, wróć do sekcji Połączenie z ukrytą siecią i naciśnij 

przycisk Połącz.

UWAGA Do połączenia z Internetem można użyć połączenia Wi-

Fi . Łączem Wi-Fi nie można przesyłać danych.  Urządzenie może 

łączyć się z punktami dostępu Wi-Fi  z włączonym filtrowaniem 

adresów MAC.
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INSTALOWANIE DODATKOWYCH SŁOWNIKÓW 

Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych słow-

ników słowniki można kupić w Sklepie Bookland (www.

bookland.com).

9. Skopiuj plik z rozszerzeniem .pbi do pamięci we-

wnętrznej Urządzenia.

10. Odłącz Urządzenie od komputera.

11. Załadowany plik pojawi się w Ostatnich 

zdarzeniach. 

12. Naciśnij przycisk OK na skopiowanym pliku, aby 

uruchomić go jako aplikację. 

13. Zatwierdź instalację. 

 

WKŁADANIE KARTY MICRO SD
To urządzenie ma 4/8 GB pamięci wewnętrznej, którą 

można rozszerzyć za pomocą karty Micro SD. Włóż 

kartę do gniazda, jak pokazano na rysunku i delikatnie 

ją popchnij, żeby została zablokowana we właściwym 
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miejscu. Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij jej 

krawędź, aby się odblokowała, a następnie ją wyjmij. 

 

Widok z tyłu

UWAGA! JSSlS kaSSa SD lub SIM zablokujS SSę, nSS SSóbuj jSj wydobyć 

SamodzSSlnSS, Sylko zadzwoń do obSługS klSSnSa.



Hlavné menu

W tym rozdziale poznasz podstawowe elementy interfejsu 

użytkownika Urządzenia.

Po włączeniu Urządzenia na ekranie pojawia się Menu 

główne (pod warunkiem, że została wybrana odpowiednia 

opcja w menu Ustawienia > Ustawienia osobiste > Otwórz 

podczas uruchamiania). Aby wrócić do Menu głównego z 

dowolnej aplikacji, należy nacisnąć przycisk Wstecz.

Menu główne zawiera sekcję Ostatnie zdarzenia i okienko 

aplikacji.
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Menu główne

Ostatnie zdarzenia - lista ostatnio 
otwartych i pobranych książek

Ostatnio 
otwierane

Ostatnio pobrane

Okienko 
aplikacji
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OSTATNIE ZDARZENIA

W SSj SSkSjS wySwSSSlonS Są oSSaSnSS zdaSzSnSa, jakSS mSały 

mSSjSSS w USządzSnSu, Szn. lSSSa oSSaSnSo oSwaSSySh S 

załadowanySh kSSążSk.

NaSSSnSęSSS SSzySSSku OK na SySulS oSSaSnSo oSwaSSSj 

kSSążkS SSowodujS oSwaSSSS SSj SozySjS na SSSonSS, na kSóSSj 

zakońSzono SzySanSS.

NaSSSnSęSSS SSzySSSku OK na wSadomoSSS doSySząSSj oSSaSnSo 

dodanySh kSSążSk SSowodujS oSwaSSSS Biblioteki z dodanymS 

kSSążkamS. KSSążkS będą SoSSgSSgowanS wg daSy uSwoSzSnSa.

  BIBLIOTEKA

BSblSoSSka So mSnSdżSS SlSków kSSążSk SlSkSSonSSznySh Aby oSwo-

Szyć kSSążkę, nalSży naSSSnąć SSzySSSk OK na jSj SySulS. W mSnu bS-

blSoSSkS można filSSować, gSuSować S SoSSować kSSążkS oSaz modyfi-

kować wygląd SozdzSału, a SakżS koSzySSać z funkSjS wySzukSwanSa.
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MSnu konSSkSSowS, wySwSSSlanS SoSSzSz długSS naSSSnSę-

SSS SSzySSSku OK, zawSSSa naSSęSująSS oSSjS:

Otwórz (jSSlS SlSk można oSwoSzyć w Snnym SzySnSku, wy-

SwSSSlana jSSS oSSja Otwórz za pomocą...);

Plik — oSSSaSjS na SlSku

•	Zmień nazwę;

•	 Przenieś do folderu;

•	 Usuń;

Dodaj do/Usuń z ulubionych;

Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytane;

Informacje – zwSęzłS SnfoSmaSjS o kSSążSS lub foldSSzS;
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Filtruj:

•	Wszystkie książki – SowodujS wySwSSSlSnSS wSzySSkSSh 

kSSążSk w wybSanSj SamSęSS;

•	Aktualnie czytane — kSSążkS, kSóSS zoSSały oSwaSSS 

S w kSóSySh SSzSSzySano wSęSSj nSż jSdną SSSonę;

•	 Ulubione.

Grupuj wg – w zalSżnoSSS od wybSanSgo SSoSobu gSuSo-

wanSa naSSęSująSS SaSamSSSy Są wySwSSSlanS jako SySuły 

foldSSów:

•	 Folder — SzSSzywSSSa nazwa foldSSu;

•	Autor— u góSy SkSanu dodawany jSSS alfabSS;

•	 Seria;

•	Gatunek;

•	 Format;

•	Wg daty dodania.

Sortuj – wykonywanS SSzy użySSu naSSęSująSySh SaSamSSSów:

•	 Nazwy plików;

•	Tytuły książek;

•	Ostatnio otwierane;

•	 Data utworzenia;
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NOTATKI

W SSj SSkSjS można SSzSjSzSć noSaSkS SoSzynSonS SodSzaS 

SzySanSa. Po wybSanSu kSSążkS, w kSóSSj znajdują SSę noSaSkS, 

•	 Seria;

•	Autor.

Widok – lSSSa kSSążSk ma SSzy SSyby wSdoku:

•	 PSoSSy – w Sym SSybSS wySwSSSlanS Są naSSęSująSS Sn-

foSmaSjS: Skona foldSSu lub foSmaSu SlSku; SySuł kSSążkS S nazwS-

Sko auSoSa (jSSlS jSSS znanS); Skona lokalSzaSjS (jSSlS SlSk znajdujS 

SSę na kaSSSS SamSęSS); SSoSSnS SSzSSzySanSgo SSkSSu.

•	 SzSzSgółowy – w Sym SSybSS wySwSSSlanS Są 

SównSSż mSnSaSuSy kSSążSk, SnfoSmaSjS na SSmaS foSma-

Su oSaz SozmSaS SlSku S Skony SSaSuSu:  — PSzSSzySanS, 

 — UlubSonS.

Szukaj – umożlSwSa SzybkSS wySzukSwanSS kSSążSk So na-

zwSS lub nazwSSku auSoSa, wSzySSkSS kSSążkS auSoSa, wSzySS-

kSS kSSążkS z SSSSS.

Wyjście – Sozwala wyjSć z bSblSoSSkS.
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 APLIKACJE

W SSj SSkSjS znajdują SSę gSy S dodaSkowS SSogSamy. Aby 

zamknąć aSlSkaSję, naSSSnSj SSzySSSk Wstecz.

Kalkulator

KalkulaSoS naukowy Sozwala na wykonywanSS wSSlu SóżnySh 

dzSałań maSSmaSySznySh SSzy użySSu SóżnySh SySSSmów 

lSSzbowySh, nS. oblSSzanSS funkSjS SSygonomSSSySznySh, 

logaSySmów, SoSęg oSaz wykonywanSS oSSSaSjS logSSznySh.

naSSąSS wySwSSSlSnSS SSSSSS SSj kSSążkS wSaz zS wSzySSkSmS 

noSaSkamS. WybSSSz noSaSkę, a SzySnSk oSwoSzy kSSążkę w 

mSSjSSu, w kSóSym Sa noSaSka zoSSała uSwoSzona. NoSaSkS 

Są zaSSSywanS w foldSSzS \system\config\Active Contents\ 

w SamSęSS wSwnęSSznSj uSządzSnSa.
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Kalendarz i zegar

OSwSSSa kalSndaSz z bSSżąSym mSSSSąSSm S zSgaS. NawSgaSja 

/  Sozwala na zmSanę SSSon kalSndaSza. PSzySSSk  

SSzSnoSS z SowSoSSm do bSSżąSSgo mSSSSąSa. InfoSmaSjS 

na SSmaS uSSawSanSa daSy S godzSny znajdują SSę w SozdzSalS 

Zegar.

Szachy

Można gSać z dSugą oSobą lub z USządzSnSSm. W gSzS 

SSzSSSwko USządzSnSu można wybSać jSdSn z dzSSSSęSSu 

SozSomów SSudnoSSS. Do SoSuSzanSa SSę So SzaShownSSy 

Służą SSzySSSkS nawSgaSyjnS, a do wybSSSanSa S SSawSanSa 

fSguS Służy SSzySSSk OK.

Słownik

Po uSuShomSSnSu aSlSkaSjS na SkSanSS SojawS SSę klawSaSuSa 

SkSanowa. WSSSz SnSSSSSująSS CSę Słowo, a aSlSkaSja znajdzSS 

jS w SłownSku. Aby zmSSnSć SłownSkS, naSSSnSj SSzySSSk Do 

przodu, wybSSSz SłownSk z lSSSy S naSSSnSj SSzySSSk OK.
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Po zamknSęSSu klawSaSuSy SkSanowSj (za SomoSą SSzySSSku 

OK lub Anuluj) SłownSk można SSzSglądać SSSona So SSSonSS. 

Do SSzSwSaSanSa SSSon Służą SSzySSSkS W lewo i W prawo. 

Aby SonownSS wySwSSSlSć klawSaSuSę SkSanową, naSSSnSj 

SSzySSSk OK. Aby zamknąć SłownSk, naSSSnSj SSzySSSk Wstecz.

Klondike

KlaSySzny SaSjanS.

PocketNews

PocketNews So aSlSkaSja SłużąSa do dodawanSa S odSzySy-

wanSa kanałów RSS.

Aby dodać kanały RSS, oSwóSz konfiguSaSję RSS. WybSSSz 

oSSję Dodaj kanał RSS. WSSSz adSSS kanału za SomoSą kla-

wSaSuSy SkSanowSj.

Aby zakSualSzować kanał, wybSSSz oSSję AkSualSzuj w mSnu 

aSlSkaSjS.
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PRZEGLĄDARKA

Do nawSgaSjS można używać naSSęSująSySh SSzySSSków:

•	W górę/W dół/W lewo/W prawo: 

•	 kSóSkSS naSSSnSęSSS — SozSomS S SSonowS SSzSwS-

janSS okna; do SSzSłąSzanSa mSędzy akSywnymS SlS-

mSnSamS na SSSonSS (odnSSSSSnSa, Sola SSkSSowS SSS.);

•	 długSS naSSSnSęSSS — SozSomS S SSonowS SSzSwS-

janSS okna z SSzySSSSSzSnSSm

•	 PSzySSSkS Wstecz/Dalej — SSzSjSSSS do SoSSzSd-

nSSj lub naSSęSnSj SSSony;

•	 PSzySSSk OK:

•	 kSóSkSS naSSSnSęSSS — SSzSShodzSnSS Sod adSS-

Sy wSkazywanS SSzSz łąSza S akSywowanSS Sól SSk-

SSowySh; wySwSSSlSnSS mSnu konSSkSSowSgo; wy-

SwSSSlSnSS klawSaSuSy SkSanowSj do wSSSanSa adSSSu 

SSSony SnSSSnSSowSj;

•	 długSS naSSSnSęSSS — wySwSSSlSnSS SaSka adSSSu.
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PSzSglądaSka ma funkSję SobSSSanSa SlSków z InSSSnSSu. 

PobSanS SlSkS Są zaSSSywanS w foldSSzS głównym w wS-

wnęSSznSj SamSęSS USządzSnSa.

Aby zamknąć SSzSglądaSkę, naSSSnSj odSowSSdnSSgo Sunk-

Su mSnu.

Zdjęcia

Ta SSkSja oSwSSSa SSę w SSybSS SSzSglądanSa zdjęć (wSzySSkSS 

zdjęSSa muSzą znajdować SSę w foldSSzS Zdjęcia). Można 

SSzSglądać obSazy w foSmaSaSh JPG, BMP, PNG oSaz TIFF.

Wąż

GSa. Za SomoSą SSzySSSków nawSgaSyjnySh SSSSujS SSę 

wężSm S zbSSSa SobakS. Uważaj na SSSany S dSugSSgo węża!

Sudoku

PoSulaSna jaSońSka łamSgłówka. NaSSSnSęSSS SSzySSSku OK 

na SuSSym Solu SSowodujS wySwSSSlSnSS okna wyboSu. 
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Można w nSm wybSać SyfSę, kSóSa SowSnna znalSźć SSę w 

danSj komóSSS albo uSSawSć SSykSSSy – SyfSy, kSóSS TwoSm 

zdanSSm mogłyby Su SaSować.

Send-to-PocketBook

ASlSkaSja Sa umożlSwSa wySyłanSS SlSków na adSSS S-maSl uS-

ządzSnSa. JSSlS WS-FS jSSS włąSzonS, wySłanS kSSążkS zoSSaną 

auSomaSySznSS SobSanS na uSządzSnSS.

Jak zacząć korzystać 

1. ZaSSjSSSSuj SSę w uSłudzS SSnd-So-PoSkSSBook. W 

Sym SSlu wykonaj naSSęSująSS SzynnoSSS:

•	 USuShom aSlSkaSję: 

•	 w SSkSjS ASSlSSaSSonS > SSnd-So-PoSkSSBook 

[ASlSkaSjS > WySlSj do PoSkSSBook];

•	 lub w SSkSjS SSSSSngS > ASSounSS and SynShSonS-

zaSSon > SSnd-So-PoSkSSBook [USSawSSnSa > KonSa S 

SynShSonSzaSja > WySlSj do PoSkSSBook].
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UWAGA: JSSlS SołąSzSnSS WS-FS będzSS wyłąSzonS, zoSSanSS wySwS-

SSlony monSS o jSgo włąSzSnSS.

•	 W oknSS kSSaSoSa, kSóSS zoSSanSS wySwSSSlonS, 

wSSSz Swój adSSS S-maSl S haSło.

•	 Na Sodany adSSS S-maSl zoSSanSS wySłana 

wSadomoSć z łąSzSm akSywaSyjnym. KlSknSj So łąSzS, 

aby oSSzymać adSSS S-maSl SwojSgo uSządzSnSa (nS. 

nazwaużySkownSka@SbSynS.Som).

UWAGA: KonSakSowy adSSS S-maSl jSSS używany Sylko w SSlu 

uwSSSzySSlnSanSa w aSlSkaSjS, a adSSS uSządzSnSa nazwaużySkownS-

ka@SbSynS.Som Służy do wySyłanSa na uSządzSnSS wybSanySh 

kSSążSk 

2. Po dokonanSu akSywaSjS zakSualSzuj kSSaSoSa SS-

jSSSSaSjS na uSządzSnSu. Gdy So zSobSSz, wSzySSkSS funkSjS 

aSlSkaSjS SSaną SSę doSSęSnS S w bSblSoSSSS zoSSanSS uSwoS-

zony foldSS SobSSSanSa na odSbSanS kSSążkS — SSnd So Po-

SkSSBook [WySlSj do PoSkSSBook].
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Jak pobrać pliki

AuSomaSySznSS:

PlSkS wySłanS na adSSS S-maSl uSządzSnSa zoSSaną auSoma-

SySznSS SobSanS do foldSSu SobSSSanSa w bSblSoSSSS uS-

ządzSnSa So włąSzSnSu SołąSzSnSa SnSSSnSSowSgo. FoldSS 

SobSSSanSa SSajS SSę doSSęSny So uwSSSzySSlnSSnSu z naSSę-

SująSySh lokalSzaSjS:

1. Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > 

Wyślij do PocketBook];

2. Settings > Accounts and synchronizations > Send-

-to-PocketBook > Go to folder [Ustawienia > Konta i syn-

chronizacja > Send-to-PocketBook > Przejdź do folderu] 

menu kontekstowego Folderu pobierania;

3. Library > Send-to-PocketBook [Biblioteka > Wyślij 

do PocketBook].

DomySlnSS foldSSSm SobSSSanSa jSSS „SSnd-So-PoSkSS-

Book” , alS można go zmSSnSć SodSzaS SSjSSSSaSjS lub 

w SSkSjS Settings > Accounts and synchronization > 
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Send-to-PocketBook > Download folder [Ustawienia > 

Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Folder 

pobierania].

RęSznSS:

Aby zakSualSzować zawaSSoSć foldSSu SobSSSanSa, w SSkSjS 

Settings [Ustawienia] wybSSSz SozySję  Accounts and syn-

chronization > Send-to-PocketBook > Receive files [Konta i 

synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Odbierz pliki] lub 

w Library [Bibliotece] wybSSSz SozySję Receive files [Obierz 

pliki] w mSnu konSSkSSowym foldSSu SobSSSanSa.

PobSanS SlSkS będą SakżS doSSęSnS w foldSSzS SobSSSanSa w 

BSblSoSSSS uSządzSnSa.

Lista zaufanych nadawców

DokumSnSy można SobSSSać na uSządzSnSS, jSSlS SSzyShod-

zą z adSSSów znajdująSySh SSę na „bSałSj lSSSSS” (lSSSSS zau-

fanySh nadawSów).
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AdSSS Sodany SSzy SSjSSSSaSjS jSSS dodawany do SSj lSSSy 

auSomaSySznSS.

JSSlS do uSządzSnSa zoSSanSS wySłana wSadomoSć z nSSzna-

nSgo adSSSu, So oSSzymaSz SSoSozySję dodanSa SSgo adSSSu 

do „bSałSj lSSSy”. Po zaSwSSSdzSnSu adSSSu będzSSSz oSSzymy-

wać na uSządzSnSS wySyłanS z nSSgo SlSkS. JSSS So SSoSób na 

SlSmSnaSję SSamu.

PASEK STANU

PaSSk SSanu znajdujS SSę na dolS SkSanu S wySwSSSla 

naSSęSująSS SnfoSmaSjS:

•	 DaSa S godzSna;

•	 SSan baSSSSS.

W SSybSS SzySanSa dodaSkowo wySwSSSlanS Są numSS 

bSSżąSSj SSSony S lSSzba wSzySSkSSh SSSon.



Czytanie książek

W Sym SozdzSalS dowSSSz SSę jak SzySać kSSążkS SlSkSSonSSz-

nS S nauSzySz SSę doSSoSowywać oSSogSamowanSS SzySnSka 

do SwoSSh SoSSzSb.

USządzSnSS obSługujS naSSęSująSS foSmaSy SlSków: PDF, 

EPUB (włąSznSS z SlSkamS z zabSzSSSSzSnSSm DRM), FB2, 

FB2.zSS, TXT, RTF, PRC, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, 

DOCX, MOBI, ACSM oSaz TCR.

Aby oSwoSzyć kSSążkę, naSSSnSj SSzySSSk OK na jSj SySulS w 

SSkSjS Ostatnie zdarzenia lub Biblioteka. JSSlS kSSążka była 

już wSzSSnSSj oSwSSSana, So SSSaz oSwoSzy SSę na oSSaSnSo 

SzySanSj SSSonSS.

W nSSkSóSySh foSmaSaSh kSSążSk (nS. FB2 S SPub) So oSwaS-

SSu kSSążkS oSSogSamowanSS SzySnSka lSSzy SSSony – wów-

SzaS w SaSku SSanu zamSaSS lSSzby SSSon wySwSSSlany jSSS 



Symbol „…”. PodSzaS lSSzSnSa SSSon nSSkSóSS funkSjS Są 

nSSdoSSęSnS.

PRZEWRACANIE STRON

Do SSzSwSaSanSa SSSon Służą SSzySSSkS Wstecz/Do przodu 

lub W lewo/W prawo. DługSS naSSSnSęSSS SSzySSSków 

Wstecz/Do przodu SowodujS SSzSwSóSSnSS 10 SSSon na Saz.

ODNIESIENIA

JSSlS na SSSonSS znajdują SSę odnSSSSSnSa lub SSzySSSy, można 

włąSzyć SSyb łąSzy SoSSzSz długSS naSSSnSęSSS SSzySSSku OK 

(jSSlS na SSSonSS nSS ma żadnySh łąSzy, zoSSanSS wySwSSSlony 

SSoSowny komunSkaS). PojawS SSę kuSSoS, S będzSS można 

wybSać łąSzS za SomoSą SSzySSSków Do góry/W dół. 

NaSSęSnSS aby SSzSjSć do wSkazywanSgo SSzSz SS łąSzS 

mSSjSSa, nalSży naSSSnąć SSzySSSk OK.
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ZMIENIANIE ROZMIARU TEKSTU

W foSmaSaSh SSkSSowySh (SPub, FB2 SSd. z wyjąSkSSm 

PDF S DjVu) SozmSaS SSkSSu można zmSSnSać za SomoSą 

SSzySSSków Do góry/W dół. Gdy zoSSanSS oSSągnSęSy 

najwSękSzy/najmnSSjSzy SozmSaS SSkSSu, naSSąSS zmSana 

odSowSSdnSo na najmnSSjSzy/najwSękSzy.

MENU CZYTANIE

Aby przejść do menu programu czytnika, należy nacisnąć przycisk OK.

Menu Czytanie dla książek w 
formatach FB2, TXT, Epub, RTF, HTML, 
PRC, oraz CHM

Menu Czytanie dla książek 
w formatach PDF i Djvu
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  Spis treści

Otwiera spis treści książki, jeśli jest dostępny. Jeśli nie jest, 

zostanie wyświetlona informacja o braku spisu treści. Treść 

aktywna wyświetla spis treści, zakładki i notatki utworzone 

podczas czytania.  Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, 

pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem „+”. 

Rozwinięte pozycje są oznaczone znakiem „-”. Do zwijania 

i rozwijania gałęzi podrozdziałów służą przyciski W 

lewo/W prawo.

Do poruszania się po spisie treści służą przyciski 

nawigacyjne, przycisk OK otwiera wybrany rozdział, a jeśli 

zostanie przytrzymany, otwiera menu kontekstowe.

Przy użyciu tego menu można otworzyć pozycję spisu 

treści, edytować lub usunąć notatki (tekstowe i graficzne) 

i zakładki oraz rozwinąć bądź zwinąć wybraną gałąź 

podrozdziałów. W sekcji Ustawienia menu kontekstowego 

można wybierać elementy, które mają być wyświetlane:
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•	 Spis treści

•	Notatki

•	Zakładki.

 

        Przejdź do strony

Aby wybrać stronę, przesuń suwak w lewo lub prawo za 

pomocą przycisków W lewo/W prawo. Naciśnij przycisk 

OK, aby przejść do wybranej strony. Aby otworzyć stronę 

o wybranym numerze, należy nacisnąć przycisk Wpisz 

numer strony, wpisać numer strony za pomocą klawiatury 

ekranowej i nacisnąć przycisk OK. Po ustawieniu suwaka 

lub wpisaniu numeru strony w tle zostanie otwarty podgląd 

strony. Po wyjściu z menu poprzez naciśnięcie przycisku 

Wstecz, na ekranie pozostanie wyświetlona poprzednio 

oglądana strona.

Nazwa rozdziału jest wyświetlana pod paskiem przewijania.

UWAGA Na pasku przewijania zaznaczany jest tylko pierwszy 

poziom rozdziałów.
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W sekcji Ostatnio otwierane wyświetlane są miniatury 

czterech ostatnio otwartych stron.

  Wyszukiwanie

Tryb wyszukiwania jest dostępny tylko w książkach 

zawierających warstwę tekstową. Aby wyszukać w książce 

wybraną frazę, należy ją wpisać przy użyciu klawiatury 

ekranowej. Znaleziony tekst zostanie wyróżniony i będzie 

można poruszać się między znalezionymi wystąpieniami 

szukanej frazy za pomocą przycisków nawigacyjnych 

W  lewo/W prawo. Aby wyłączyć tryb wyszukiwania, 

należy nacisnąć przycisk OK.
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UWAGA Tryb wyszukiwania jest niedostępny dla książek w 

formacie DJVU.

Zakładki

Dodaje bieżącą stronę do zakładek. Po dodaniu strony do 

zakładek w prawym górnym rogu pojawi się symbol zakładki. 

Wszystkie zakładki zostaną wyświetlone w treści. Aby usunąć 

zakładkę, należy ponownie wybrać odpowiedni element menu.

 Ustawienia 

Dla książek w formacie FB2, TXT, RTF, HTML, PRC oraz CHM 

można zdefiniować wygodne dla siebie ustawienia czytania: 

czcionkę, rozmiar tekstu (rozmiar tekstu można ustawiać 

za pomocą przycisków nawigacyjnych Do góry/W  dół), 

odstęp między wierszami, szerokość marginesów oraz 

kodowanie (dla książek w formatach TXT i HTML). Książki 

w formacie FB2 mają dwa tryby odświeżania: Najwyższa 

jakość (domyślny) lub Maksymalna prędkość. Można 

wybrać kierunek tekstu od lewej (domyślny) lub od prawej 

(np. dla języka arabskiego lub hebrajskiego).
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Tryb

Książki w formatach PDF i DjVu mają w menu pozycję Tryb 

zamiast Ustawienia. Tryb przeglądania można wybrać za 

pomocą przycisków W lewo/W prawo. Dostępne są 

następujące tryby:

•	Obcinanie marginesów – można zmniejszyć wysokość i 

szerokość marginesów. Za pomocą dżojstika określ obszar, który 

chcesz obciąć i naciśnij przycisk OK. Ustaw szerokość i wysokość 

marginesów poruszając przyciskami strzałek za pomocą dżojstika. 

Po wybraniu obszaru obcięcia wybierz pozycję Zaakceptuj. 

Następnie zdefiniuj ustawienia obcinania: cały dokument, 

nieparzyste strony, parzyste strony lub tylko bieżąca strona. 

Potwierdź swój wybór klikając przycisk Zaakceptuj.

•	 Dopasuj szerokość – dopasowuje stronę do 

szerokości ekranu

•	 Cała strona – wyświetla jedną stronę

•	 Powiększenie — można ustawić skalę 50% do 

400%

•	 Kolumny — do czytania książek z kolumnami. 

Do nawigacji po stronach należy używać przycisków 
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nawigacyjnych. Po dojściu do dolnej krawędzi strony 

następuje przejście na następną stronę

Zmień układ — w tym trybie tekst jest formatowany tak, 

aby był w całości widoczny na stronie. Można zmienić 

rozmiar tekstu za pomocą przycisków Do góry i W dół. W 

trybie tym niektóre obrazy i tabele mogą się nie wyświetlać. 

Tryb zmiany układu jest dostępny tylko dla książek w 

formacie PDF. W trybie Reflow niektóre obrazki i tabele 

mogą zostać nieprawidłowo wyświetlone.

Słownik

Tłumaczenie jednego słowa. Domyślnie kursor wyróżnia 

słowo do przetłumaczenia, a słownik automatycznie 

wyszukuje odpowiednika. Naciśnięcie przycisku OK 

powoduje przejście do paska narzędzi.

Przełączanie 
na tekst, 
aby można 
było wybrać 
słowo

Klawiatura 
ekranowa do 
wpisywania 
słów do 
przetłumaczenia

Zmiana 
słownika
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Obracanie

Określa orientację ekranu, którą można wybrać za pomocą 

przycisków nawigacyjnych.

Tworzenie notatek

Tryb tworzenia notatek można włączyć naciskając i 

przytrzymując przycisk W dół lub za pomocą odpowiedniej 

opcji menu. 

W górnej części wyświetlacza pojawi się wydzielony obszar. 

Za pomocą przycisków Do góry i W dół wybierz miejsce, 

w którym ma zaczynać się notatka i naciśnij przycisk OK, 

aby ustawić górny margines notatki. Za pomocą przycisków 

nawigacyjnych zaznacz fragment tekstu i naciśnij przycisk 

OK, aby ustawić dolny margines notatki. W menu, które 
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się pojawi, będzie się znajdowała propozycja zapisania 

wybranego fragmentu jako obrazu lub tekstu (jeśli to 

możliwe) lub anulowania operacji tworzenia notatki.

Notatki można przejrzeć wybierając sekcję Notatki w menu 

głównym. Naciśnięcie przycisku OK na notatce powoduje 

przejście do strony, na której notatka ta została sporządzona.

 

      Zamykanie e-booka

Aby zamknąć książkę naciśnij lewy górny róg ekranu.



KONFIGURACJA

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i 

funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. 

Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję Ustawienia 

w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane 

po wyjściu z tej sekcji.

Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakie-

kolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w 

trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uru-

chomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas 

jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk Wstecz.

USTAWIENIA OSOBISTE 

Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki 

lub menu głównego.
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Logo wyłączania — obraz ten będzie wyświetlany po 

wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio 

otwartej książki ustawiając okładka książki.

UWAGA Jako logo można także ustawić własny obraz z aplikacji 

Zdjęcia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Zdjęcia”.

Czcionka. Aby użyć własnej czcionki, należy skopiować jej 

plik do folderu system/fonts w pamięci wewnętrznej.

UWAGA! Folder system jest domyślnie ukryty. Aby stał się widocz-

ny, trzeba zmienić odpowiednie ustawienia w komputerze.

Temat. jest ustawiony domyślnie. Jeśli chcesz zmienić 

motyw, pobierz plik w formacie .pbt do folderu system/

themes.

Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić ma-

powanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie 

przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.
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SIEĆ

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych:

Dostęp do sieci — wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do 

sieci pojawiają się następujące ustawienia:

•	Automatyczne połączenie wł. lub wył.

•	 Łączenie z ukrytymi sieciami — więcej infor-

macji na ten temat znajduje się w części „POŁĄCZENIE Z 

INTERNETEM”

•	 Dostępne sieci — lista dostępnych sieci. Wybierz 

jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połą-

czenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, 

adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

UWAGA: jeśli zamiast Dostępnych sieci wyświetlony jest napis Ska-

nowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.

Zegar

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową 

i format godziny. 
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JĘZYKI/LANGUAGES

Język/Language 

Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

Układy klawiatury 

W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

Konfiguracja słowników

W tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej pod-

czas tłumaczenia lub w aplikacji Słownik.

KONTA I SYNCHRONIZACJA

Księgarnia  — W tym rozdziale, można ustawić Księgarnia:

•	 Logowanie - zarejestrowany adres e-mail; 

•	 Hasło.

Send-to-PocketBook — Dostępne są następujące opcje:
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•	 PocketBook konta: konto e-mail.

•	Zaloguj/Wyloguj: jeśli nie masz uprawnień do ko-

rzystania z aplikacji, wpisz swój adres e-mail i hasło, aby 

się uwierzytelnić. Jeśli masz uprawnienia, to możesz się 

wylogować z usługi Wyślij do PocketBook.

•	Odbierz pliki teraz: Nastąpi aktualizacja zawartości 

Folderu pobierania. Przed aktualizacją sprawdź, czy 

urządzenie jest podłączone do Internetu.

•	Odbierz pliki automatycznie: Wł. lub Wył. Pliki 

wysyłane na adres urządzenia, nazwaużytkownika@

pbsync.com, zostaną automatycznie zaktualizowane w 

folderze pobierania, jeśli będzie włączone połączenie Wi-

Fi. Można wyłączyć automatyczne odbieranie plików, aby 

zoptymalizować wydajność urządzenia.

•	 Folder pobierania: lokalizacja odbieranych plików. 

Folder Wyślij do PocketBook jest ustawiany domyślnie. 

Można wybrać inny folder, albo utworzyć nowy w 

wewnętrznej pamięci urządzenia lub na zewnętrznej kar-

cie SD.

•	O usłudze — szczegółowe informacje o usłudze.
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Adobe DRM

Usuń autoryzację Adobe DRM.  Po jej usunięciu wszystkie 

dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.

DODATKOWE USTAWIENIA

Profile użytkowników

Tutaj można skonfigurować do 6 profili użytkownika (pięć 

można zapisać w wewnętrznej pamięci i jeden na karcie mi-

croSD). Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, 

informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, 

notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia 

sieciowe.

Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. 

Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu (pamięć 

lokalna lub karta SD) oraz wpisanie nazwy za pomocą 

klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną 

zapisane bieżące wymienione powyżej parametry.
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Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kon-

tekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil 

do nowego profilu (na karcie SD lub w pamięci wewnętrz-

nej), zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil.

System

Formatowanie pamięci wewnętrznej  — ta funkcja usuwa 

wszystkie dane oprócz plików systemowych;

OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z Urządzenia, należy 

używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci we-

wnętrznej Urządzenia z poziomu komputera.

Formatowanie karty SD — to działanie kasuje wszystkie 

dane z zewnętrznej karty microSD;

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

•	 Ustawienia fabryczne — powoduje przywrócenie 

ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. 

Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;



KONFIGURACJA 58 

•	 Kopia zapasowa konfiguracji na SD — powoduje 

utworzenie folderu backup na zewnętrznej karcie microSD 

i zapisanie w nim ustawień systemowych. Urządzenie wy-

świetli monit o wpisanie nazwy pliku za pomocą klawiatury 

ekranowej;

•	 Przywróć konfigurację — umożliwia wybranie pli-

ku konfiguracyjnego do przywrócenia z listy;

Biblioteka

Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych 

Biblioteki.

•	Aktualizacja danych Biblioteki — ustawienia para-

metrów aktualizacji bazy danych Biblioteki:

•	Wył. — baza danych nie będzie aktualizowana;

•	 Raz — baza danych będzie aktualizowana po 

zamknięciu sekcji Konfiguracja, a po dokonaniu ak-

tualizacji parametr zostanie ustawiony na Wył.;

•	Automatycznie — baza danych będzie aktu-

alizowana po każdym otwarciu Biblioteki i skopio-

waniu lub usunięciu książki (dotyczy także zmian na 

karcie microSD).
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•	Optymalizuj bazę danych — usuwa stare wpisy z 

bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten para-

metr na Raz i zamknij Ustawienia. Po dokonaniu optymali-

zacji parametr zostanie ustawiony na Wył.

Usuwanie pakietów — usuwa słowniki. Zaznacz elementy 

do odinstalowania, naciśnij przycisk Wstecz, aby wyjść z 

sekcji i potwierdź chęć usunięcia w oknie dialogowym.

Tryb USB — set how the Device handles USB connection by 

default: PC link, charge or ask user.

Prywatność

Zabezpieczanie konfiguracji hasłem — w tej sekcji można 

ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz 

sekcję Ustaw hasło i wpisz hasło za pomocą klawiatury 

ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji 

Ustawień, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć 

lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. 

Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.
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Diagnostyka i użytkowanie — Oprogramowanie to dostar-

cza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach 

wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki 

którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone 

usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować 

użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk 

można wyłączyć w sekcji Diagnostyka i użytkowanie.

Renderowanie tekstu 

dobra jakość albo wysoka prędkość;

Całkowite odświeżanie strony — pozwala wybrać jaka 

część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi ak-

tualizacja całego ekranu. Zawsze daje najlepszą jakość, ale 

zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może 

spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z po-

przednich stron.

Wyświetlaj ostrzeżenie, jeśli plik jest za duży — 

gdy to ustawienie jest włączone, Urządzenie wyświetla 
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powiadomienia o próbach otwarcia plików większych niż 

25 MB.

Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć 

tryb demonstracyjny, zaznacz opcję Wł. w elemencie Tryb 

demonstracyjny.

OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczę-

dzić naładowania akumulatora:

•	 Poziom naładowania baterii; 

•	Wskaźnik LED — wskaźnik LED można wyłączyć 

wybierając opcję Wył. w tej sekcji;

•	Zablokuj urządzenie po — ustaw czas bezczynno-

ści, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowa-

ne: wył., 5 min, 10 min;
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•	Wyłącz urządzenie po — ustaw czas bezczynności, 

po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 

20, 30 lub 60 min.

O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzę-

towa, adres MAC Wi-Fi); 

Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość 

pamięci wewnętrznej oraz na karcie MicroSD);

Oprogramowanie:

•	Wersja oprogramowania;

•	Aktualizacja oprogramowania — Urządzenie bę-

dzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: karta mi-

croSD (jeśli dostępna), pamięć wewnętrzna oraz Internet;

•	Automatyczna aktualizacja — włączyć/wyłączyć 

automatyczne sprawdzenie aktualizacji;

Informacje prawne — licencji i informacje o aplikacji in-

nych firm, używane urządzenie.



Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! AkSualSzaSja oSSogSamowanSa So Soważna oSSSaSja, 

SodSzaS kSóSSj na uSządzSnSu jSSS SnSSalowana najnowSza wSSSja 

SySSSmu. W SSzySadku, nSSSSawSdłowSgo wykonanSa oSSSaSjS, 

uSządzSnSS możS ulSS uSzkodzSnSu I wymagać naSSawy w auSoSy-

zowanym SSnSSum SSSwSSowym. Aby SoSSawnSS wykonać akSualS-

zaSję zaSSoSuj SSę do SnSSSukSjS SonSżSj.

ISSnSSją 2 SSoSoby akSualSzaSjS oSSogSamowanSa uSządzSnSa: 

Aktualizacja automatyczna 

Aby SozSoSząć auSomaSySzną akSualSzaSję oSSogSamowa-

nSa wybSSSz Ustawienia > O urządzeniu > Oprogramowa-

nie  > Aktualizacja oprogramowania. 

USządzSnSS SozSoSznSS SSSawdzanSS doSSęSnySh źSódSł ak-

SualSzaSjS w naSSęSująSSj kolSjnoSSS: 
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1. KaSSa MSSSoSD

2. PamSęć wSwnęSSzna 

3. InSSSnSS.

W SSzySadku SołąSzSnSa SnSSSnSSowSgo, uSządzSnSS SoSSo-

SS o SołąSzSnSS z doSSęSnymS SSSSSamS bSzSSzSwodowymS.

UWAGA: WSSSję oSSogSamowanSa SSSzęSowSgo można SSSawdzSć 

w Menu główne > Konfiguracja > O urządzeniu

Aktualizacja ręczna

1. WSjdź na SSSonę www.SoSkSSbook-SnS.Som. Wy-

bSSSz Swój kSaj

2. KlSknSj SSzySSSk Support w mSnu na góSzS SSSony. 

WybSSSz Swój modSl uSządzSnSa. 

3. PobSSSz najnowSzą wSSSję Firmware na Swój 

komSuSSS. 

4. RozSakuj zawaSSoSć aSShSwum, SlSk: SWUPDA-

TE.BIN nalSży SkoSSować do foldSSu głównSgo SamSęSS 

wSwnęSSznSj. 

http://www.pocketbook-int.com
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5. WyłąSz PoSkSSBooka SoSSzSz dłużSzS naSSSnSęSSS 

klawSSza Włącz/Wyłącz. 

6. SSzySSzymaj jSdnoSzSSnSS klawSSzS W przód S W 

tył, S włąSz PoSkSSbooka z oSSogSamowanSSm aż na SkSa-

nSS nSS SojawS SSę komunSkaS Firmware update… 

7. PoSSęSuj zgodnSS z wySwSSSlanymS SnSSSukSja-

mS. PodSzaS akSualSzaSjS uSządzSnSS zoSSanSS SaSokSoSnSS 

zSSSSaSSowanS. 

8. Wykonaj SnSSSukSjamS w foSmSS zdjęć: SodłąSz za-

SSlanSS do uSządzSnSa za SomoSą kabla USB, NaSSSnSj OK 

klawSSz. 

UWAGA: JSSlS SlSk oSSogSamowanSa SSSzęSowSgo znajdujS SSę na 

kaSSSS SD SodSzaS SSoSSduSy akSualSzaSjS ma wyżSzy SSSoSySSS nSż 

SlSk, kSóSy znajdujS SSę w kaSalogu głównymuSządzSnSa. 
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Rozwiązywanie problemów
Komunikat błędu Powód Rozwiązanie

Nie znaleziono obrazu 
aktualizacji

NSS można znalSźć 
SlSku SWUPDATE.BIN 
na kaSSSS mSSSoSD. 
SSSawdź Szy SlSk SSn 
znajdujS SSę w foldSSzS 
głównym kaSSy.

SfoSmaSuj kaSSę 
MSSSo SD (SSzSd 
foSmaSowanSSm 
wykonaj koSSę 
zaSaSową wSzySSkSSh 
znajdująSySh SSę na nSSj 
danySh) S SkoSSuj SlSk 
do foldSSu głównSgo 
SuSSSj kaSSy. JSSlS błąd 
SSę SowSaSza, użyj SnnSj 
kaSSy.

Obraz aktualizacji jest 
uszkodzony lub pusty

PlSk SWUPDATE.BIN 
jSSS uSzkodzony lub na 
kaSSSS mSSSoSD bSak 
mSSjSSa.

USuń SlSkS na kaSSSS 
S SkoSSuj na nSą SlSk 
SWUPDATE.BIN 
jSdSn lub kSlka Sazy. 
PowSóSnSS SobSSSz 
SlSk zS SSSony www.
SoSkSSbook-SnS.Som. 
JSSlS błąd SSę SowSaSza, 
użyj SnnSj kaSSy.

Błąd odczytu pliku Błąd kaSSy MSSSoSD Użyj SnnSj kaSSy 
MSSSoSD

Błąd. W urządzeniu 
zainstalowana 
jest inna wersja 
oprogramowania 
sprzętowego.

W SamSęSS 
wSwnęSSznSj 
uSządzSnSa 
SSzSShowywany jSSS 
SlSk SSaSSzSj wSSSjS 
oSSogSamowanSa 
SSSzęSowSgo.

USuń SSaSy SlSk 
oSSogSamowanSa 
SSSzęSowSgo z 
głównSgo foldSSu 
SamSęSS wSwnęSSznSj 
USządzSnSa



Rozwiązywanie problemów

Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie
USządzSnSS nSS włąSza SSę 
lub włąSza SSę, alS Sały SzaS 
wSdać Sylko logo

NSSkS SozSom naładowanSa 
baSSSSS

Naładuj baSSSSę

KSSążka nSS oSwSSSa SSę – 
SojawSa SSę naSSS Książka 
jest prawdopodobnie 
uszkodzona lub chroniona 
lub nSS SSę nSS dzSSjS

KSSążka jSSS uSzkodzona

JSSlS kSSążka zoSSała 
SobSana zS SklSSu 
SnSSSnSSowSgo, SSSóbuj 
SobSać ją jSSzSzS Saz. JSSlS 
SlSk da SSę oSwoSzyć na 
komSuSSSzS, a nSS da SSę 
oSwoSzyć w USządzSnSu, 
zaSSSz kSSążkę w Snnym 
foSmaSSS (TXT, DOC, PDF).

KSSążka w foSmaSSS HTML 
oSwSSSa SSę, alS wySwSSSla 
SSę nSSSoSSawnSS.

Na SSzykład SSSony Są 
SuSSS, bSakujS fSagmSnSów 
SSkSSu SSd.

PlSkS HTML mogą zawSSSać 
SlSmSnSy nSSSSkSSowS 
(SamkS, SkSySSy JAVA, 
SlSmSnSy FlaSh)

ZaSSSz SSSonę w foSmaSSS 
TXT

KSSążka oSwSSSa SSę, alS 
zamSaSS lSSSS wSdoSznS Są 
SóżnS SymbolS, SakSS jak 
znakS zaSySanSa SSS

NSSSSawSdłowS kodowanSS
PSzSłąSz na SSyb SzySanSa, 
wybSSSz Ustawienia S zmSSń 
kodowanSS 

BSak SSakSjS na naSSSkanSS 
SSzySSSków

CzaSamS (nS. SodSzaS 
SobSSSanSa uSzkodzonySh 
lub zbyS dużySh kSSążSk) 
USządzSnSS możS SSę 
zawSSSSć

ZamknSj zawSSSzoną 
aSlSkaSję naSSSkająS S 
SSzySSzymująS SSzSz 
około dwSS SSkundy 
SSzySSSk Return. JSSlS 
So nSS SomożS, zSSSSSuj 
uSządzSnSS za SomoSą 
znajdująSSgo SSę z Syłu 
SSzySSSku Reset.
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Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Po SodłąSzSnSu uSządzSnSa 
do komSuSSSa w 
EkSSloSaSoSzS nSS Są 
wySwSSSlanS dySkS

USządzSnSS jSSS w SSybSS 
ładowanSa baSSSSS.

SSSawdź SSyb USB w 
SozySjS Ustawienia MSnu 
głównSgo. USSaw oSSję 
Połączenie z komputerem 
lub Pytaj podczas łączenia

BSak Sygnału w kablu 
łąSząSym

SSSawdź Szy kabSl USB nSS 
jSSS uSzkodzony S Szy jSSS 
SSawSdłowo SodłąSzony. 
SSSóbuj SodłąSzyć kabSl 
USB do SnnSgo wSjSSSa

NSS można zaSSSać 
zakładSk, uSSawSSń S 
bSSżąSSj SozySjS w SlSku

USzkodzony SySSSm SlSków

PodłąSz uSządzSnSS do 
komSuSSSa S SSSawdź dySkS. 
OSwóSz Mój komputer, 
klSknSj SSawym SSzySSSkSSm 
mySzy wybSany dySk S 
wybSSSz oSSję Właściwości 
> Narzędzia > Sprawdź

PamSęć wSwnęSSzna jSSS 
SSłna

USuń nSSSoSSzSbnS kSSążkS 
S/lub SlSkS muzySznS

BaSSSSa zbyS Szybko SSę 
SozładowujS

FunkSja auSomaSySznSgo 
wyłąSzanSa jSSS nSSakSywna

Ustawienia > Oszczędzanie 
akumulatora w MSnu 
głównym. ZdSfSnSuj 
SzaS auSomaSySznSgo 
wyłąSzanSa w oSSjS 
Automatycznie wyłączaj 
po…



Wsparcie dla klienta

SzSzSgółowS SnfoSmaSjS o SSSwSSSS w SwoSm kSaju znaj-

dzSSSz na: hSSS://www.SoSkSSbook.Sl:

Czech Republic 800-701-307

France 0-805-080-277

Germany 0-800-187-30-03

Italy 800-788-913

Poland 0-0-800-141-0112

Switzerland 0-800-898-720 

Россия 8-800-100-6990

Україна 0-800-304-800

Казахстан 8-800-200-69-90

www.SoSkSSbook-SnS.Som/SuSSoSS/

hSlS@SoSkSSbook-SnS.Som

http://www.pocketbook.pl
mailto:pocketbook-int.com/support/
mailto:service@pocketbook-int.com


Zgodność z międzynarodowymi 

standardami

Nazwa producenta: PoSkSSBook BaSSS 2 

Nazwa modelu:  PoSkSSBook 614W 

USządzSnSS do SSSSów SowSnno być zaSSlanS SoSSzSz SoSS 

USB zgodnSgo ogSanSSzonSgo źSódła zaSSlanSa, SakSSgo jak 

komSuSSS oSobSSSy lub noSSbook. USządzSnSS SowSnno być 

zaSSlanS SoSSzSz zaSSlaSz zS zgodnSgo ogSanSSzonSgo źSó-

dła zaSSlanSa.

Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V 1ANSnSSjSzS 

uSządzSnSS ma oznaSzSnSS 0984 S możS być używanS w 

kSajaSh UnSS EuSoSSjSkSSj.

OznaSza So zgodnoSć z dySSkSywą 1999/5/WE w 

SSSawSS uSządzSń SadSowySh S końSowySh uSządzSń 

SSlSkomunSkaSyjnySh:
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FSanSja – 2,4 GHz dla obSzaSów mSSjSkSSh.

WS wSzySSkSSh obSzaSaSh mSSjSkSSh, SzęSSoSlSwoSSS SSSSS 

bSzSSzSwodowySh LAN mogą być używanS do SSlów SSy-

waSnySh S SublSSznySh Sod naSSęSująSymS waSunkamS:

•	W budynkaSh: moS makSymalna (EIRP*) 100 mW 

w Sałym SaSmSS SzęSSoSlSwoSSS 2400-2483,5 MHz 

•	Na zSwnąSSz: moS makSymalna (EIRP*) 100 mW w 

Sałym SaSmSS SzęSSoSlSwoSSS 2400-2454 MHz S moS makSy-

malna (EIRP*) 10 mW w SaSmSS 2454-2483 MHz.

WAŻNE: NSSauSoSyzowanS modyfikaSjS SSgo SSodukSu mogą 

SSowodować bSak zgodnoSSS z noSmamS EMC S doS. SSSSS bSzSSzS-

wodowySh oSaz SkuSkować uSSaSą SSawa do używanSa SSgo 

SSodukSu. NSnSSjSzy SSodukS wykazał zgodnoSć z noSmą EMC So 

SodłąSzSnSu do nSSgo zgodnySh uSządzSń SSSyfSSyjnySh SSzy 

użySSu SkSanowanySh SSzSwodów. NalSży używać Sylko zgod-

nySh uSządzSń SSSyfSSyjnySh S SkSanowanySh SSzSwodów, aby 

zSSdukować Syzyko wySSąSSSnSa zakłóSSń Sygnału SadSowSgo, SSl-

SwSzyjnSgo S SSaSy SnnySh uSządzSń SlSkSSonSSznySh.
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Informacje o certyfikatach (SAR)

To uSządzSnSS SSSłnSa wymogS w zakSSSSS uSządzSń SmSSu-

jąSySh falS SadSowS.

USządzSnSS So jSSS nadajnSkSSm S odbSoSnSkSSm fal SadSo-

wySh. JSSS Sak zaSSojSkSowanS, aby nSS zoSSały SSzSkSoSzo-

nS gSanSSS SnSSgSS fal SadSowySh zalSSanS SSzSz wySySznS 

mSędzynaSodowS. WySySznS SS zoSSały oSSaSowanS SSzSz 

nSSzalSżną mSędzynaSodową oSganSzaSję naukową ICNIRP. 

OkSSSlają onS doSuSzSzalną moS fal SadSowySh oddzSałują-

SySh na SzłowSSka w każdym wSSku S bSz względu na SSan 

zdSowSa.

W odnSSSSSnSu do uSządzSń za jSdnoSSkę mSaSy oddzSały-

wanSa fal SadSowySh SSzyjęSo Szw. SAR (SSSSSfiS AbSoSSSSon 

RaSS). GSanSSzna waSSoSć SAR uSSalona SSzSz oSganSzaSję 

ICNIRP wynoSS 2,0 W/kg. WaSSoSć uSSSdnSona w SSzSlSSzS-

nSu na 10 gSamów SkankS. PomSaSy waSSoSSS SAR SSowa-

dzonS Są w noSmalnySh waSunkaSh SSaSy uSządzSnSa, SSzy 

makSymalnSj moSy Sygnału S wSzySSkSSh SzęSSoSlSwoSSSaSh. 
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W SSakSySS waSSoSć SAR jSSS znaSznSS nSżSza od makSy-

malnSj, SonSSważ uSządzSnSS zoSSało zaSSojSkSowanS Sak, 

żSby mogło koSzySSać z moSy mSnSmalnSj, kSóSa wySSaSSza 

do łąSznoSSS z SSSSSą.

NSnSSjSzS uSządzSnSS SSSłnSa wymaganSa RSkomSndaSjS 

Rady EuSoSy z dnSa 12 lSSSa 1999 S. doSySząSS ogSanSSzSnSa 

naSażSń oSób na SSomSSnSowanSS Sól SlSkSSomagnSSySz-

nySh [1999/519/EC].

 PoSkSSbook InSSSnaSSonal SA                                                                                     

CSoSSSShSo CoSSogna, 6, 6900, Lugano, SwSSzSSland                                                                                                          

MadS Sn ChSna.         

                                                ZawSSSa SSShnologSę RSadSS® 

MobSlS fiSmy AdobS SySSSmS InSoSSoSaSSd
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