
  

eReader Pro HD

Popis pøístroje
1. Slot Micro SD karty
2. Micro USB port
3. Tlaèítko Power / zámek displeje
4. Zpìt
5. Vpøed
6.Tlaèítko Home / LED indikátor nabíjení

Obsah balení
- Energy eReader Pro HD
- uživatelský manuál
- micro USB kabel
- utìrka na displej

Úvodem
Dìkujeme vám za zakoupení nové  Energy™ 
eReader Pro HD, èteèky elektronických knih 
založené na operaèním systému Android. 
Díky tomu neslouží zdaleka pouze ke ètení, 
vzhledem k vestavìnému bezdrátovému 
adaptéru WiFi vám umožní kdykoliv a kdekoliv 
pøistupovat k internetu, využívat online 
komunikaci, vyøizovat e-mailovou korespon-
denci nebo prohlížet obrázky. Též mùžete 
pøistupovat ke svým datùm uloženým v 
cloudu napøíklad na Google Drive. 

Zaøízení je vybaveno 6" multi-dotykovým HD 
E-Ink displejem Carta s rozlišením 758x1024 
bodù s 16 odstíny šedi a podsvícením, dvou-
jádrovým procesorem ARM Cortex A9 Dual 
Core 1,0 GHz, WiFi a èteèkou Micro SDHC/XC 
karet.

Doporuèujeme podrobné pøeètení této pøíruèky a dodržovat pokyny k používání.



Péèe a údržba
- Nevystavujte váš Energy™ eReader otøesùm, pøímému slunci, vlhkosti èi extrémním teplotám.
- Nepoužívejte hrubá a agresivní èistidla.
- Udržujte zaøízení èisté a bez prachu pomocí jemného a suchého hadøíku.
- Nabíjejte baterii v momentì, kdy se na obrazovce objeví symbol nízké energie.
- Nerozebírejte zaøízení. Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným servisem.

Hlavní vlastnosti
- èteèka elektronických knih s operaèním systémem Android 4.2.
- Procesor ARM Cortex A9 Dual Core 1,0GHz.
- Bezdrátová sí� Wi-Fi ‚n’ pro pøipojení k internetu.
- 6" HD e-Ink multidotykový displej Carta s rozlišením 758x1024 bodù.
- Antireflexní úprava pro pohodlné ètení na pøímém slunci.
- Volitelné podsvícení pro ètení za zhoršených svìtelných podmínek.
- Ergonomický design pro dlouhodobé ètení.
- Pokroèilé funkce pro ètení: volba typu a velikosti písma, záložky atd.
- Podpora Adobe DRM pro formáty PDF a EPUB. 
- Intuitivní vícejazyèné rozhraní.
- Pøedinstalované aplikace: webový prohlížeè, emailový klient, prohlížeè obrázkù, èteèka knih, správce
   souborù, slovník, poznámkový blok, Google Drive.
- Obsahuje 1500 dìl klasické svìtové literatury.
- Nabíjitelná Lithiová baterie 2800 mAh s výdrží až 2 mìsíce na jedno nabití. *
- 8GB interní flash pamìti, rozšiøitelné pomocí microSDHC/XC (až o 64GB).

* Pøi ètení pùl hodiny dennì bez podsvícení a WiFi.

Baterie
Váš Energy™ eReader je vybaven vestavìnou Li-Ion baterií, která je z výroby již nabita. Nicménì doporuèujeme 
ji pøed prvním použitím znovu plnì nabít.
Baterii nabíjejte propojením micro USB portu pøístroje (2) s USB portem poèítaèe nebo sí�ové nabíjeèky (5V, max 
1A). Doba nabíjení se pohybuje mezi 3-5 hodinami podle toho, zda je zaøízení v provozu nebo vypnuté. Pro udržení 
baterie v dobrém stavu ji nikdy nenechávejte pøipojenou ke zdroji déle než 8 hodin.

Nastavení èeštiny
Èeštinu jako komunikaèní jazyk mùžete zvolit pøímo z prùvodce pøi prvním startu èteèky.

Zapnutí/vypnutí
Pro zapnutí vašeho Energy™ eReaderu podržte tlaèítko POWER (3) na nìkolik sekund. Po uvolnìní tlaèítka 
zaène nabíhat operaèní systém.
Pro vypnutí podržte POWER, dokud se neobjeví hlášení o vypnutí, poté zvolte „OK”.
Stisknìte POWER krátce pro zamknutí/odemknutí èteèky.



Dotykové ovládání - gesta

    Klik - krátké klepnutí Dvojklik - dvì krátká
klepnutí za sebou

     Pøesunutí - táhnìte Listování - posuòte
     nepøerušenì prstem rychle prstem po ploše
     po ploše

    Zoom - zvìtšete nebo
    Podržení - dlouhý stisk  zmenšete obrázek

 roztažením nebo stažením
 prstù

Pracovní plocha
Po spuštìní pøístroje se zobrazí následující pracovní plocha (Home):

1. Poslední ètené: poslední otevøené knihy                
2. Poslední pøidané: nejnovìji nakopírované knihy
3. Knihy: spuštìní navolené èteèky knih
4. Správce souborù
5. Aplikace: pøístup ke všem nainstalovaným
    aplikacím
6. Nastavení systému a aplikací
7. Internetový prohlížeè
8. Home: návrat na domácí obrazovku
9. Zpìt: návrat na pøedchozí obrazovku
10. Volba podsvícení                                               
11. Ukazatel WiFi signálu
12. Stav baterie
13. Systémové hodiny

Nìkdy se mùžete setkat s ikonou          , která 
zobrazí kontextovou nabídku funkcí.

                                                                         

?

?
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Nastavení Wi-Fi
Na hlavní obrazovce kliknìte na ikonu Nastavení. V položce „Wi-Fi” pøesuòte posuvník do polohy ON - 
„Zapnuto”. Ze seznamu vyberte požadovanou sí�. 

WiFi adaptér mùžete nastavit tak, aby se vypínal vždy s uzamèením displeje a šetøil tak energii: Nastavení
-> WiFi -> klepnìte na ikonu           rozšíøené nabídky -> Pokroèilé -> WiFi zapnutá v režimu spánku.

Ètení knih
Na hlavní obrazovce si buï zvolte z nabízených titulù ve složkách poslední ètených nebo pøidaných knih, 
nebo klepnìte na ikonu Knihy pro vstup do kompletní knihovny. Zde se zobrazí knihy uložené v interní 
pamìti nebo na microSD kartì, mùžete je zobrazit jako seznam       , miniatury       nebo náhledy       .
Pozn.: Pokud je microSD karta vyjmuta, soubory se v knihovnì zobrazí, ale nebude je možné otevøít.

Je-li sí� šifrovaná, zadejte pomocí klávesnice heslo. Po 
úspìšném ovìøení tablet váš pøístup uloží a opìt se v pøípadì dostupnosti sítì automaticky pøipojí. Tablet 
pracuje se šifrováním WEP, WPA, WPA2, TKIP a AES. 



Mezi stránkami mùžete listovat buï tažením prstem po obrazovce nebo tlaèítky Vpøed (5) / Zpìt (4). 
Velikost písma mùžete mìnit pomocí gest pro zvìtšení / zmenšení obrázku. Pøi ètení knih jsou k dispozici 
speciální funkce. Jejich nabídka se mùže lišit podle použitého formátu knihy. Klepnìte do textu pro 
zobrazení nabídky:

1. Pøechod na stránku: Umožòuje zadat konkrétní èíslo stránky v textu.
2. Nastavení textu: Velikost písma               - dvì ikony pro zvìtšení / zmenšení písma.

      Písmo                                     - volba fontu pro zobrazení textu.
      Øádkování                      - nastavení ideálního prokladu mezi øádky.
      Okraje (margin)                      - nastavení velikosti okrajù textu.
      Typ písma - zobrazení normálního nebo tuèného fontu.
      Styl progress baru - zobrazení plné nebo miniaturní lišty prùbìhu na spodku stránky.

3. Automatické stránkování: Klepnìte na ON / OFF pro zapnutí / vypnutí funkce, stránky lze nechat otáèet
    v intervalu od 10 do 80 sekund.
4. Rotace obrazovky: Otoèení textu o 0, 90, 180 a 270°.
5. Informace o knize: Vypisuje detaily o otevøeném titulu: název, autor, vydavatel, datum vydání, formát 
    souboru, velikost a cesta k souboru v pamìti èteèky.

                                     ?           ?           ?          ?           ?

Na horní lištì lze dále zvolit podsvícení          , vyhledávat v dokumentu          a pøidat záložku         .
Pod ikonou dalších voleb         najdete práci se záložkami, obsahem a komentáøi.

Podržením prstu na textu knihy aktivujete textové služby, kdy lze vybraný text kopírovat, komentovat 
nebo zvýraznit.



Nastavení systému
Klepnutím na ikonu Nastavení se otevøe pøístup k systémovým volbám:

Wi-Fi: správa bezdrátových sítí
Uživatelské nastavení: volby jasu, režimu spánku, pøekleslení obrazovky, volba softwarové èteèky, 
spoøièe obrazovky, otoèení obrazovky, režimu pøipojení USB a pøizpùsobení pracovní plochy
Správa úètù: nastavení uživatelù a Adobe DRM
Úložištì: správa interní pamìti a microSD karty
Aplikace: správa stažených / nainstalovaných aplikací
Jazyk a zadávání: volba jazyka systému a virtuální klávesnice
Datum a èas: nastavení systémového data a èasu s možnou synchronizací ze sítì
Zálohování a obnovení dat: smazání microSD karty a tovární reset systému
Energy Updates: OTA aktualizace systému
Informace o tabletu: údaje o aktuální verzi systému

Aktualizace systému
Váš Energy eReader je založen na operaèním systému Android, který lze reinstalovat nebo aktualizovat v 
pøípadì potøeby. Aktualizace systému zpravidla probíhají pøes servery výrobce tzv. OTA (Over-The-Air) 
metodou, kdy systém novou verzi OS stáhne a nainstaluje sám. Dostupnost aktualizace též mùžete 
zkontrolovat ruènì v Nastavení - Energy Updates.
V nìkterých pøípadech ale mùže být nutné provést reinstalaci èi obnovu systému ruènì. Jestliže zazname-
náváte pády nebo zamrznutí systému, náhodné restarty nebo problémy s pøístupem k pamìti, mìli byste 
operaèní systém obnovit nebo aktualizovat na novìjší kompatibilní verzi.

Postupujte podle tìchto krokù:
1. Ujistìte se, že je baterie tabletu plnì nabita. V opaèném pøípadì pøipojte tablet Energy k USB portu /    
    nabíjeèce a poèkejte, dokud se baterie zcela nenabije.
2. Na vašem poèítaèi navštivte stránku 
3. Vstupte do sekce podpory „Support” a najdìte rodinu zaøízení „eBook Reader”.
4. Vyberte z roletového menu model vašeho pøístroje a stáhnìte nejnovìjší dostupnou verzi OS.
   Upozornìní: Ujistìte se, že stahujete systém urèený pøímo pro váš pøístroj a odpovídající øadu sériových
    èísel. Aplikací nesprávného systému mùžete váš pøístroj nevratnì poškodit.
5. Rozbalte stažený archiv do poèítaèe.
6. Proètìte si textovou informaci obsaženou v archivu a následujte uvedeného postupu.

Záruèní informace a podpora produktu
Spoleènost Energy Sistem poskytuje na tento produkt záruku 36 mìsícù. To znamená, že ke standardní 
zákonné záruce 24 mìsícù výrobce poskytuje extra záruku dalších 12 mìsícù. V této lhùtì Vám výrobce za 
nefunkèní výrobek mùže nabídnout nový pøístroj, pøípadnì novìjší model. V prodloužené lhùtì nelze žádat 
vrácení penìz. Záruka se vztahuje na vady materiálu a dílù, nevztahuje se na fyzické poškození, použití v 
rozporu s pokyny èi rozebrání a opravy nepovolanou osobou. Rovnìž se nevztahuje na opotøebení mecha-
nických souèástí, jako jsou konektory èi tlaèítka. Minimální životnost baterie garantovaná výrobcem je 12 
mìsícù od data nákupu.

www.energysistem.com



Poznámka
Zaøízení mùže obsahovat odkazy na stránky nebo servery provozované tøetími stranami, které nemají spojitost s 
Energy Sistem Soyntec S.A. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši informaci nebo pohodlí; Energy Sistem S.A. není 
odpovìdná za jejich dostupnost, obsah, aktualizaci, relevanci nebo pøesnost. Stejnì tak spoleènost nezodpovídá 
za aplikace tøetích stran dostupných nebo dodateènì stažených v operaèním systému Android.
Tyto externí zdroje mohou obsahovat nebo odkazovat na chránìné obchodní známky, patenty, registrované 
informace, technologie, produkty, procesy nebo vlastnictví dalších spoleèností èi jednotlivcù. Veškerá práva 
jsou vyhrazena jejich vlastníkùm a uživateli není poskytnuta žádná licence nebo právo k uží-vání tìchto názvù, 
patentù, prùmyslových tajemství, technologií, procesù nebo ostatního vlastnictví dalších spoleèností èi 
jednotlivcù.

FAQ - Èasto kladené dotazy
Jak mohu èteèku zcela vypnout, aby mìla prázdný displej?
eReader bude mít vždy na displeji obraz, i když bude zcela vypnutý. Vzhledem k použité technologii však 
obraz ve vypnutém stavu nespotøebovává žádnou energii. V pøedinstalované aplikaci Obrázky si navíc 
mùžete zvolit svùj vlastní obrázek, který bude zobrazen v úsporném režimu pøi zamknutí displeje.

V souboru PDF nelze zmìnit typ písma.
Soubory ve formátu PDF jsou nìkdy vytvoøeny tak, aby byl zachován jejich formát a neumožòovaly zmìnu 
typu písma. Nicménì písmo stále mùžete zvìtšovat a zmenšovat a pohybovat se po souboru jako s jakým-
koliv jiným ebookem.

Nelze naèíst eBook.
Ujistìte se, že je soubor kompatibilní s použitým softwarovým vybavením èteèky.

Èteèka nenabíhá nebo zamrzla a nereaguje.
Podržte tlaèítko POWER po cca 10 sekund, èímž dojde k vyresetování systému. Poté èteèku znovu spus�te 
tlaèítkem POWER.

eReader zobrazuje špatnì formátovanou knihu, velké øádkování, nesprávné konce stránek atd.
Je to zpùsobeno ledabylou konverzí formátu. Mnoho knih je do digitální formy pøevedeno neautorizovanì bez 
øádné kontroly a dodržení standardizovaných postupù. Používejte obsah od dùvìryhodných vydavatelù.



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 produktu Energy Sistem - Energy eReader Pro 
HD, vyrobeného v Èínì, se souvisejícími normami a standardy Evropské unie dle smìrnice 2004/08/CE 
Evropského parlamentu a Komise z 15. prosince 2004.

Více informací o pøístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.cz

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

Dovozce pro ÈR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Pøíèná 199, 28922 Lysá nad Labem.
Tel: 777 785 404 (Po-Pá 9-15 hod.), E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz
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