
  

BOOK 1162

Popis pøístroje
1. ENTER: Potvrzení volby 9
2. MUSIC: Pøímé pøehrávání hudby funkce/souboru podle kontextu nabídky 
3. M: Zobrazí kontextovou nabídku, napø. 10. ROTATE: Otáèení obrazovky na výšku
    práci se záložkami, pøechod na stránku aj. nebo na šíøku
4. JOYSTICK: Smìrová tlaèítka pro pohyb kurzoru, 11. POWER: Vypnutí/zapnutí pøístroje
    pøi ètení VLEVO/VPRAVO pro otáèení stránek 12. SLUCHÁTKA: 3,5mm konektor
5. RETURN: Zrušení volby a návrat 13. USB: Pøipojení k PC a nabíjení
6. ZOOM: Zvìtšení/zmenšení textu, obrázku 14. MicroSD: Slot karty
7. PREV: Pøechod na pøedchozí stránku 15. RESET: Nouzové vypnutí pøístroje
8. NEXT: Pøechod na další stránku

. PØÍMÁ TLAÈÍTKA/ÈÍSLA: Pøímá volba 



Upozornìní
Dùraznì doporuèujeme držet se následujících rad pøi používání a údržbì pøístroje:
- Neumis�ujte pøístroj do blízkosti zdrojù elektromagnetického záøení. Mùže dojít k 
poškození pøístroje nebo ztrátì dat.
- Zálohujte si vaše dùležitá data, abyste v pøípadì potøeby mohli obnovit obsah pamìti.
- Nepoužívejte nebo neskladujte pøístroj v prostøedí s vysokou vlhkostí nebo prašností.
- Chraòte pøístroj pøed potøísnìním kapalinou, zneèištìním, otøesy, pády èi jiným poškozením.
- Netlaète na displej. Obrazovku èistìte pouze suchým bavlnìným hadøíkem.

Zaèínáme
Pøed prvním použitím doporuèujeme e-book pøipojit ke zdroji energie a plnì nabít. Pro 
zapnutí nebo vypnutí pøístroje podržte tlaèítko POWER po dobu cca 2 sekund.

Práce se soubory
Pøipojte pøístroj k PC pomocí USB kabelu. Poèítaè rozpozná nový výmìnný disk, kde 
mùžete procházet, kopírovat a mazat soubory a složky stejnì jako jako na pevném disku 
PC. Multimediální soubory jsou organizovány na kartì MicroSD v pøedem vytvoøených 
složkách. Obsah a složky mùžete pøi spojení s poèítaèem libovolnì vytváøet, mazat a 
pøemis�ovat. Po dokonèení práce a bezpeèném odpojení pøístroje od PC systém 
automaticky zaindexuje nové soubory v pamìti. Pøístroj podporuje karty MicroSD 
formátované systémem FAT/FAT32. Nikdy nevyjímejte kartu bìhem pøehrávání/prohlí-
žení dokumentù nebo práce s daty, mùže dojít k poškození karty i pøístroje!

Nabíjení baterie
Nabíjení baterie trvá kolem 6 hodin z USB portu poèítaèe nebo 4 hodiny volitelnou 
USB/AC nabíjeèkou 5V, 1,5A. Bìhem nabíjení svítí indikaèní dioda èervenì, po dokonèení 
nabíjení se zmìní na modrou.
Pozn.: Minimální životnost interní Li-Pol baterie je 6 mìsícù.

Stav baterie: témìø vybitá      nabíjí se        plnì nabitá

Reset pøístroje
Ve výjimeèných pøípadech mùže dojít k rozhození zobrazení na displeji nebo zamrznutí 
pøístroje. V takovém pøípadì, kdy pøístroj nelze vypnout obvyklým zpùsobem, proveïte 
reset pomocí tlaèítka umístìného na zadní stìnì pøístroje. Pro stisknutí resetu použijte 
tenký drátek nebo kanceláøskou sponku. Nikdy k resetování nepoužívejtešpendlíky nebo 
jehly, mohlo by dojít k poškození zaøízení!
Pozn.: Reset pøístroje zruší uživatelské volby a nastavení tovární parametry.



Hlavní menu
Reading History - výpis posledních souborù
Zobrazení seznamu posledních otevøených 
souborù. Joystickem vyberte požadovaný 
soubor a stisknìte ENTER  pro otevøení.
V seznamu se objeví i soubory uložené na 
MicroSD kartì. Pokud ale kartu vyjmete, 
knihy nebude možné zobrazit.

Books - seznam elektronických knih
Tato volba umožòuje pøístup k vaší  knihovnì 
elektronických knih uložených v interní 
pamìti nebo na MicroSD kartì. Tlaèítkem 
ENTER vstupte do seznamu souborù, 
joystickem vyberte požadovaný soubor a 
otevøete jej stiskem ENTER nebo pøímého 
tlaèítka.

Music- hudební pøehrávaè
Z hlavního menu zvolte "Audio" a stisknìte 
ENTER, zobrazí se výpis  hudebních souborù 
uložených v interní pamìti nebo na MicroSD 
kartì. Zvolte požadovaný soubor a stisknìte 
ENTER pro spuštìní. Tlaèítky joysticku nahoru 
/dolù lze zvýšit/snížit hlasitost.
Stisknìte tlaèítko M pro pøístup k volbám 
pøehrávaèe: Repeat Mode (režim opakování), 
Play Mode (režim pøehrávání), MSEQ a EQ Sel 
(volba ekvalizéru a efektù).
Hudbu lze poslouchat také pøi ètení knih nebo 
prohlížení obrázkù. Pøehrávaè zobrazíte 
stiskem tlaèítkem MUSIC, zpìt do pøedchozí 
aplikace se vrátíte tlaèítkem RETURN.

Upozornìní: Vzhledem k vysokému vytížení 
systému není možné souèasnì s poslechem 
hudby prohlížet soubory PDF nebo provádìt 
otáèení obrázkù.



Picture - prohlížení obrázkù
Z hlavního menu zvolte položku Picture, tlaèítky Nahoru/Dolù zvolte požadovaný soubor a 
stisknìte "M" pro zobrazení. Stiskem tlaèítka ZOOM zvolte požadovanou úroveò zvìtšení 
nebo zmenšení. Pøi prohlížení obrázkù stisknìte tlaèítko M pro kontextovou nabídku 
dalších funkcí.
Bìhem prohlížení mùžete tlaèítkem MUSIC spustit hudební pøehrávaè a tlaèítkem RETURN 
se vrátit k poslednímu obrázku. Prohlížeè podporuje formáty: JPEG, BMP.

File Explorer - prùzkumník souborù
Z hlavního menu zvolte "File Explorer", následnì mùžete procházet soubory a složkami 
na MicroSD kartì nebo v interní pamìti a spouštìt je tlaèítkem ENTER. 

Settings - prùzkumník souborù
Z hlavního menu zvolte "Settings" pro nastavení parametrù pøístroje:
Language - volba komunikaèního jazyka
Time - nastavení data (rok, mìsíc, den) a èasu (hodiny, minuty) joystickem
Calendar - zobrazení vestavìného kalendáøe
Recent File - zvolte Keep Reading History pro uchování posledních otevøených sou-

  borù nebo Disable pro deaktivaci funkce. Volbou Clear History seznam
   vymažete

Erase activation- zruší záznam aktivace zaøízení pro synchronizaci se soubory chránìnými
  systémem DRM. Uložené soubory bude možné otevøít až po novém
  zadání téhož Adobe ID.

Auto Shutdown - volba intervalu vypnutí èteèky pøi neèinnosti
Restore Default - zruší uživatelská nastavení a vrátí tovární paremetry
System Info - zobrazení informací o pøístroji, systému a pamìti

User Manual
Zvolte pro zobrazení uživatelského manuálu.

Použití pamì�ové karty
Pokud MicroSD kartu nemùže zaøízení rozpoznat, vyjmìte ji, zaøízení restartujte a kartu 
znovu vložte. Bìhem prohlížení/pøehrávání souborù z MicroSD karty ji v žádném 
pøípadì nevyjímejte z pøístroje, mohlo by dojít k poškození dat i samotné pamìti. V 
pøípadì potøeby kartu zformátujte systémem FAT/FAT32 - pøedtím si nezapomeòte 
zazálohovat data, formátování celý obsah vymaže.



Funkce dostupné pøi ètení knih
Vyhledávání knih
Z hlavním menu vstupte do režimu Books a ve 
výpisu knih stisknìte tlaèítko M. Z 
kontextového menu zvolte funkci Find File. 
Pomocí pøímých tlaèítek vedle znakù na 
displeji (podobnì jako pøi psaní SMS na 
klávesnici mobilního telefonu) zadejte 
hledaný výraz a potvrïte. Následnì se zobrazí 
výsledky vyhledávání.

Tøídìní knih
Ve výpisu knih stisknìte tlaèítko M. Z 
kontex-tového menu zvolte funkci Order 
File a zvolte setøídìní knih podle data 
(Date), názvu (Title) nebo typu souboru (File 
Type).

Skok na stránku
Chcete-li se pøesunout v textu na konkrétní 
stránku, pøi ètení knihy stisknìte tlaèítko M 
a z kontextového menu zvolte Page Jump. 
Pomocí pøímých tlaèítek (viz výše) zadejte èíslo stránky a potvrïte.

Záložky
Pro snazší práci s dokumenty mùžete do pamìti vložit až 5 záložek pro každý dokument. Pøi 
ètení knihy stisknìte M a z kontextového menu vyberte jednu z následujících položek:
Add a Bookmark: vloží do pamìti záložku na aktuální stranì
Open a Bookmark: naète zvolenou záložku
Delete a Bookmark: smaže zvolenou záložku

Další kontextové funkce
Display Mode - zobrazení stavového øádku v horní (upper) nebo dolní (lower) èásti displeje
Browser Mode - zapnutí/vypnutí (On/Off) automatického otáèení stránek
Flip Time - èasový interval automatického otáèení stránek 30, 50, 80, 120 nebo 150 sec.

K rychlému otáèení stránek knihy slouží tlaèítka PREV/NEXT vpravo dole. Bìhem ètení lze 
tlaèítkem ROTATE mìnit orientaci zobrazení na displeji na výšku nebo na šíøku. Pomocí 
tlaèítka ZOOM lze zvolit jednu z pìti úrovní velikosti textu.



DRM
Pro korektní prohlížení souborù PDF a EPUB chránìných systémem DRM je tøeba mít na 
poèítaèi nainstalován software Adobe Digital Editions 1.5 nebo novìjší a autorizovat 
Book 1162 takto:

1. Stáhnìte a nainstalujte Adobe Digital Edition
2. Spus�te program a pøihlašte se ke svému Adobe úètu.
3. Pøi spuštìném programu pøipojte eBook k poèítaèi, zobrazí se výzva k aktivaci.    

         Kliknìte na "Authorization" a proces je dokonèen. 

Více informací naleznete na www.adobe.com/products/digitaleditions

Upozornìní: Autorizaèní informace jsou uloženy na SD kartì. Pokud kartu vymìníte, 
bude tøeba pøístroj autorizovat znovu!

Øešení problémù
Zaøízení zamrzlo nebo nejde zapnout
- Vyresetujte zaøízení, viz výše.
- Baterie mùže být zcela vybitá. Nabijte prosím zaøízení pomocí USB.

Kapacita baterie je nedostateèná
- Baterie zøejmì nebyla dlouho použita. Nabijte prosím zaøízení znovu.
- Baterie není plnì nabitá. Nabíjejte zaøízení 4-6 hodin podle typu zdroje .
- Baterie je spotøební materiál, kapacita mùže èasem klesat. Minimální životnost je 6 mìsícù.

Práce s obsahem pamì�ové karty je velice zdlouhavá
- eBook je kompatibilní s kartami MicroSD/SDHC do 16GB, nicménì èím vìtší je objem 
dat na kartì, tím déle mùže pøístroji trvat zpracování obsahu.

Nelze naèíst/otevøít knihu
- Zkontrolujte, zda nemá ochranu proti kopírování. Ovìøte, jedná-li se o kompatibilní 
formát: TXT (do 10MB), PDF (do 4MB), EPUB (do 4MB), PDB (do 4MB), DOC (do 5MB). 
Èím více obsahuje kniha obrázkù a grafiky, tím déle její zpracování mùže trvat.

Pøístroj nelze bìhem spojení s PC používat
- Chcete-li používat pøístroj bìhem nabíjení z USB portu PC, kliknìte na ikonu "Bezpeènì 
odebrat hardware" v systémové oblasti a odhlašte zaøízení ze systému.

Proè nìkteré dokumenty EPUB nevypadají korektnì?
- Rùzní vydavatelé a konverzní software bohužel nedodržuje jednotný standard pro EPUB. 
Vkládání kapitol a rùzných formátovacích parametrù mùže zpùsobit odlišné zobrazení.



POPIS

RK2729

Typ: E-ink

Rozlišení: 600x800 bodù

Barvy: 16 odstínù šedi

Úhlopøíèka: 6" (15,24 cm)

MicroSD až do 16GB

Ebook: TXT, PDB, PDF, HTML, FB2, EPUB, WTXT

Audio: MP3 (8-392 kbps), WMA (5-192 kbps), WAV, FLAC, AAC, OGG

Obrázky: JPEG, BMP

Vestavìná Li-Polymer(1400 mAh)

eBook režim : až 20 hodin ètení  

Nabíjení baterie z USB:  4  h. 
Nabíjení baterie z USB/DC: 6 h.

120 x 172 x 9 mm

PARAMETR

CHIPSET

DISPLEJ

PAM. KARTA

PODPORA MÉDIÍ

TYP BATERIE

VELIKOST

Technické specifikace



Prohlášení o shodì
Výrobce Energy Sistem Soyntec S.A., Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat 
Alicante (Španìlsko) deklaruje exkluzivní odpovìdnost za shodu produktù Energy Book 
1160 / 2160, vyrobených v Èínì, se souvisejícími smìrnicemi, normami a standardy 
Evropské unie dle 89/336/EEC (EMC smìrnice).

Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu
www.energy-sistem.cz

Dovozce pro ÈR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Za Kovárnou 25, 10900 Praha 10.
POZOR - nová adresa servisu od 6.2.2012: Štìrboholská 1434/102A,

      10200 Praha 10.
Tel: 777 785 404, E-mail:  www.getta.cz

Toto zaøízení je elektroodpad a nepatøí do domovního odpadu. Takto oznaèené 
nefunkèní zaøízení mùžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbìrnì.

podpora@getta.cz,
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