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RODKI OSTRO NO CI
Nie wystawiaj urz dzenia na dzia anie bardzo niskich lub bardzo wysokich
temperatur.
Unikaj
bezpo redniego
wiat a
s onecznego.
Unikaj
przegrzewania lub nadmiernego wych adzania baterii. Zbyt gor ca bateria
mo e spowodowa oparzenia skóry. Miej na uwadze, e urz dzenie pracuje
poprawnie w temperaturach od 0° do 40° .
Unikaj wystawiania czytnika na bezpo redni kontakt z ogniem lub dymem
(zapalniczka, papieros, itp.).

Unikaj nara enia na dzia anie silnych pól elektromagnetycznych.

ENG

Unikaj nara enia na dzia anie cieczy i wilgoci (nie u ywaj w deszczu, w
miejscach o podwy szonej wilgotno ci, w pobli u zbiorników wodnych itp.).
Nale y chroni przed przenikaniem cieczy lub wilgoci do urz dzenia, poniewa
mo e to spowodowa zwarcie i / lub uszkodzenie baterii. Je eli p yn
przedostanie si do urz dzenia, wyjmij z niego bateri i skontaktuj si z
autoryzowanym serwisem.
Nie nale y pozostawia
urz dzenia przez d ugi czas w miejscach o
ograniczonym przep ywie powietrza (np. w samochodzie lub szczelnie
zamkni tych opakowaniach).

Nie upuszczaj, ani nie próbuj zgina urz dzenia. Je li urz dzenie jest
uszkodzone nale y skontaktowa si z autoryzowanym centrum serwisowym.
Nie nale y samodzielnie demontowa ani modyfikowa
upowa niony personel mo e prowadzi prace naprawcze.

czytnika. Tylko

Nie nale y u ywa urz dzenia z uszkodzon bateri , adowark (zniszczona
obudowa, przerwany kabel zasilaj cy) lub kart SD. Je li akumulator jest
uszkodzony (p kni ta obudowa, wyciek elektrolitu, itp.), powinien zosta
zast piony nowym.
Nie nale y wymienia baterii samodzielnie. Korzystanie z nieoryginalnych
baterii mo e spowodowa wybuch i / lub uszkodzenie urz dzenia.
Uwaga! Nie wrzucaj baterii do ognia, gdy mo e to spowodowa wybuch.
Uwaga! Ekran jest wykonany na szklanym pod u i jest bardzo delikatny.
Jego powierzchnia jest pokryta przezroczyst
warstw
elastycznego
materia u. Je li urz dzenie nie jest w stanie od wie
ca ego obrazu lub jego
cz ci, mo e to wiadczy o uszkodzeniu ekranu, nawet gdy adne p kni cia
nie s
widoczne. Je li zaobserwowa
takie symptomy skontaktuj z
autoryzowanym serwisem.
Unikaj mechanicznego nacisku na ekran z si powy ej 1 N. Chro ekran
przed kontaktem z obiektami, które mog go zarysowa lub uszkodzi . Aby
zapewni
odpowiedni
ochron
ekranu, zalecamy przechowywanie w
ochronnym etui lub twardej ok adce.
Nie stosuj rozpuszczalników organicznych lub nieorganicznych (np. benzol,
itp.) do czyszczenia ekranu / obudowy. U yj mi kkiej ciereczki do usuwania
kurzu z powierzchni urz dzenia. Do usuni cia zabrudze
mo na u
niewielkiej ilo ci wody destylowanej. Aby usun
uporczywe zabrudzenia
skontaktuj si z autoryzowanym centrum.
Nie wystawiaj ekranu na dzia anie
sztucznych róde promieniowania UV.

adunków

elektrostatycznych

lub

Nigdy nie zostawiaj kabli w pobli u róde ciep a. Ogrzewanie kabla mo e
zniekszta ci lub uszkodzi izolacj , co mo e doprowadzi do po aru lub
pora enia pr dem.
Nale y unika uderze mechanicznych w przyciski i z cza urz dzenia. Mo e
to wp yn na ich dzia anie i spowodowa uszkodzenia.
Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Polsk Ustaw o zu ytym
sprz cie elektrycznym i elektronicznym, po zako czeniu eksploatacji
urz dzenia nie mo e by ono umieszczane
cznie z innymi odpadami
pochodz cymi z gospodarstwa domowego.
Nieprawid owa utylizacja tego urz dzenia mo e mie negatywny wp yw na
rodowisko naturalne. Aby unikn
takich konsekwencji stosuj si
do
powy szych wskazówek. Recykling materia ów pomaga chroni
zasoby
naturalne. Wi cej informacji na temat kwestii recyklingu uzyskasz kontaktuj c
si z lokalnymi w adzami samorz dowymi, organizacjami ochrony rodowiska,
sklepem w którym zakupiono urz dzenie lub autoryzowanym centrum
serwisowym.
Nie korzystaj z komunikacji bezprzewodowej w miejscach, gdzie jest to
zabronione. Prosimy nie korzysta
z komunikacji bezprzewodowej na
pok adzie samolotu lub w szpitalach – mo e mie to negatywny wp yw na
funkcjonowanie urz dze nawigacyjnych lub sprz tu medycznego.
Ten czytnik otrzymuje i przekazuje informacje korzystaj c z
cz stotliwo ci radiowych i mo e zak óca
czno
radiow lub
dzia anie innych urz dze elektronicznych. Je li korzystasz z
osobistych urz dze medycznych (np. rozrusznika serca lub
aparatu s uchowego), prosz skontaktowa si z lekarzem lub

producentem tego sprz tu, aby dowiedzie
si , czy
medyczne s chronione przed zewn trznymi sygna ami.
Trzymaj z dala od dzieci.
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takie urz dzenia

przycisk zmiany strony
dioda
ok ad
ka

przycisk “W prawo”
przycisk “W gór ”
przycisk “

”

przycisk “W dó ”
przycisk “W lewo”
przycisk zmiany strony

mini USB-jack

ENG

ekran
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OPIS

ENG

Dioda
Zielone wiat o– urz dzenie wykonuje akcj (trwa adowanie strony,
muzyka jest odtwarzana). Kiedy bateria jest adowana dioda wieci
kolorem czerwonym lub pomara czowym. Bateria jest w pe ni
na adowana, gdy dioda za wieci si na zielono lub przestanie wieci .
Przyciski “W gór ”, “W dó ”, “W lewo” , “W prawo”
Przyciski kontrolne. Pozwalaj na nawigacj po menu.
Przycisk “
”
Potwierdza wybór. Otwiera menu szybkiego dost pu.
Gniazdo Mini-USB
y do po czenia z komputerem oraz adowark ( adowarki mo e
nie by w zestawie).
Przycisk “W cz/Wy cz”
cza i wy cza urz dzenie (d ugie przyci ni cie), otwiera list ostatnich 10
otwieranych ksi ek (krótkie przyci ni cie).
Slot kart microSD
Slot dla kart zewn trznych.
Przycisk “Reset”
Znajduje si pod klap baterii i jest oznaczony jako “Reset”. Po
naci ni ciu przycisku urz dzenie uruchamia si ponownie.
Przyciski stron
do zmiany stron podczas czytania. D ugie naci ni cie dolnego przycisku
powoduje wyj cie z ksi ki lub powrót do poprzedniego menu.
G-sensor (Akcelerometr)
Akcelerometr jest wbudowany w urz dzenie, Pozwala na automatyczne
ustawienie orientacji ekranu w zale no ci od pozycji, w której znajduje
si czytnik.
9 Akcelerometr mo na wy czy w menu Ustawienia, a orientacj ekranu
ustawi r cznie.

Dzia anie akcelerometru zwi ksza konsumcj baterii, wi c zaleca si
wy czanie urz dzenia bo zako czeniu u ytkowania lub blokowanie
klawiszy.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
Na aduj urz dzenie
sieciowej.

poprzez pod czenie do komputera lub

Aby wyd

czas ycia baterii

aduj bateri

pierwszy raz przez 810h.

adowarki

ENG

slot kart microSD

Umie kart microSD w slocie. Aby w czy urz dzenie przytrzymaj klawisz
“W cz/Wy cz” przez jedn sekund .7

MENU G ÓWNE
Po w czeniu czytnika menu g ówne pojawi si na ekranie.

ENG

OSTATNIO OTWARTE KSI KI
Umo liwia szybki dost p do ostatnich dwóch ksi ek, które przeczytano. U yj
klawiszy “W gór ”, “W dó ” aby wskaza ksi
. Klawiszem “OK”
otwiera si wybran publikacj .
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KSI KI
Otwiera list
folderów I ksi ek przechowywanych w pami ci
wewn trznej i na karcie SD. U yj przycisków “W gór ”, “W dó ” aby
porusza si po li cie, przycisków “W prawo”, “W lewo” aby szybko
przej
do poprzedniej, nast pnej strony; przycisku “OK” – Aby
wybra folder lub ksi
. Je li naci niesz przycisk “W lewo” na
pierwszej stronie z listy, b dziesz mie mo liwo
powrotu do
poprzedniego menu. Przytrzymanie klawisza “OK” powoduje
wy wietlenie menu kontekstowego, zawieraj cego opcje: przenie ,
usu , lub dodaj do “Ulubionych”.

ULUBIONE
W tej sekcji znajduj si ksi ki czytane cz ciej ni inne. W sekcji
“KSI KI”, wybierz pozycj I przytrzymaj klawisz “OK”, nast pnie z
menu kontekstowego wybierz “Dodaj do ulubionych”. Pozycja usu
dost pna z menu kontekstowego tej sekcji usuwa tylko pozycj z listy
“Ulubionych”, natomiast nie usuwa fizycznie ksi ki z pami ci
urz dzenia.
ZDJ CIE
W tej sekcji mo esz przegl da zdj cia zapisane w formatach: JPG, BMP, PNG i
TIFF. Mo esz nawigowa po zdj ciach r cznie, przy pomocy klawiszy “W
prawo” “W lewo” lub automatycznie, w trybie “pokaz slajdów”.
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WIADOMO CI
Mo esz pobiera wiadomo ci RSS ze stron wspieraj cych t funkcj . Aby
zaadowa wiadomo ci automatycznie, u yj programu Pocketnews, który
mo na pobra ze strony: www.pocketbook-int.com

OWNIK
ownik pozwala na t umaczenie lub wyszukiwanie zaznaczonych s ów,
ywaj c zestawu s owników. Po uruchomieniu aplikacji “S ownik”, na
ekranie pojawi si wirtualna klawiatura (patrz sekcja “Klawiatura”).
Wprowad s owo, a program znajdzie je w s owniku. Przytrzymaj
klawisz “OK” aby ukry klawiatur ekranow i przej do trybu pe nego
ekranu, gdzie mo esz nawigowa po stronach s ownika przy pomocy
klawiszy “W lewo” i “W prawo”. Naci ni cie klawisza “OK” powoduje
powrót do trybu wprowadzania s ów. Je li zainstalowany jest wi cej ni
1 s ownik, mo esz przechodzi mi dzy nimi przy pomocy górnego
klawisza zmiany strony.
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APLIKACJE
W tej sekcji znajduj si gry oraz dodatkowe aplikacje.
Kalkulator. Prosty kalkulator, pozwala na wykonywanie 4 dzia
arytmetycznych, oblicze procentowych oraz wyci gania pierwiastka
kwadratowego.
Zegar – aplikacja wy wietla pe noekranowy zegar.
Szachy –mo esz gra przeciwko komputerowi lub innemu graczowi.
Solitair, Sea-battle, Sudoku – popularne gry.
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NOTATKI
Podczas czytania mo esz robi notatki. Wi cej informacji mo na znale
sekcji “Notatki”.

w

KALENDARZ
Otwiera kalendarz.
USTAWIENIA
W tej sekcji znajdziesz informacje o urz dzeniu: jak ustawi j zyk oraz
czcionk interfejsu, wybra temat, logo pierwszej strony oraz typ
prezentacji ksi ek, a tak e ustawi parametry wyg adzania czcionek,
jako
obrazów i inne ustawienia urz dzenia. U ywaj c “Mapowania
klawiszy” mo esz przypisa
poszczególnym klawiszom funkcje
odpowiadaj ce Twoim preferencjom. Wybieraj c “O urz dzeniu”
uzyskasz informacje o modelu urz dzenia, numerze seryjnym, wersji
oprogramowania, ca kowitej oraz wolnej pami ci wewn trznej oraz
karty MicroSD. Tutaj ustawisz tak e dat oraz godzin .
EK

Urz dzenie pozwala na otwieranie ksi ek w formatach: FB2, FB2.zip,
TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, oraz TCR.
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CZYTANIE E-KSI

PRZECHOWYWANIE KSI

EK NA URZ DZENIU

Po cz urz dzenie z komputerem przy pomocy kabla USB. Pami
wewn trzna urz dzenia oraz karta McroSD zostan zamontowane jako 2
nowe dyski zewn trzne. Kopiuj ksi ki bezpo rednio do pami ci wewn trznej
lub karty pami ci. Mo esz tworzy w asne foldery.

ENG

Wtyczka mini
USB
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Kabel USB

Wtyczka USB

Nie od czaj urz dzenia od komputera, dopóki
wszystkie ksi ki nie zostan skopiowane. Mo e to
spowodowa utrat danych. Przed od czeniem kabla
USB lub wy czeniem komputera zaleca si
«bezpiecznie usun urz dzenie».

OTWIERANIE KSI EK
Aby otworzy ksi
, przejd do sekcji “Ksi ki” w menu g ównym.
ywaj c klawiszy sterowania wybierz ksi
i naci nij “OK”. Je li
ksi ka, której szukasz, jest jedn z dwóch ostatnio otwieranych
pozycji, znajdziesz j tak e w górnej cz ci g ównego ekranu. Je li
wcze niej otwiera
ksi
, otworzy si na stronie, na której zosta a
ostatnio zamkni ta. Obecna strona, ca kowita liczba stron, aktualny
czas oraz wska nik na adowania baterii jest wy wietlany w dolnej
cz ci ekranu. Po otwarciu niektórych formatów, mo e zaj potrzeba
przeliczenia liczby stron, co b dzie sygnalizowane znakiem “…”
wy wietlanym w dolnej cz ci ekranu, zamiast numeru obecnej strony.
W tym czasie niektóre funkcje b
tymczasowo
niedost pnie.

ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI
Przy u yciu klawisza “Góra/Dó ” mo esz zmieni rozmiar czcionki
(dost pne jest 5 ró nych rozmiarów). Dok adniejszych zmian mo na
dokona w sekcji “Ustawienia” z w menu szybkiego dost pu. Nie ma
mo liwo ci zmiany czcionki w formacie DJVU, w tym przypadku u yj
funkcji “Skaluj” z menu szybkiego dost pu. W formacie PDF rozmiar
czcionki mo na zmieni jedynie trybie “Reflow”.
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ZMIANA STRON
Aby zmieni stron na nast pn naci nij górny przycisk zmiany strony;
naci ni cie dolnego przycisku powraca do poprzedniej strony. Mo esz
tak e zmienia strony u ywaj c klawiszy nawigacyjnych “W prawo” i “W
lewo”. Klawisze mog by przypisane inaczej, zale nie od Twoich
preferencji.

MENU SZYBKIEGO DOST PU
Wci nij “OK” podczas czytania aby przywo
nast puj ce elementy:

menu. Dost pne s

wyj cie

otwórz stron

szukaj

notatki

obrót ekranu

ownik

ustawienia

powi kszenie

ENG

ID DO STRONY
Otwiera okno pozwalaj ce wprowadzi numer strony, do której chcemy
przej . Wprowad numer strony i potwierd klawiszem “OK”.

SKALA
Mo esz zmieni skal dokumentu w plikach PDF i DJVU. Przy pomocy
klawiszy “W prawo”, “W lewo” wybierz
dany opcj , klawisze “W
gór ”, “W dó ” s
do dostosowywania skali. Nast puj ce opcje s
dost pne:
-“4 strony”, “9 stron”, podgl d, kilka stron na kartce;
-“Tryb normalny”;
- Jedna strona na ekranie, z mo liwo ci skalowania;
-“Kolumny” – aby wy wietla ksi ki z kolumnami. Aby zmieni stron w
trybie “Kolumny” u yj klawiszy “W gór ”, “W dó ”. Po osi gni ciu do u
(ko ca) kolumny nast pna kolumna staje si aktywna;
-“Reflow(wolny
przep yw)”
zwi ksza
komfort
czytania
wielkoformatowych dokumentów. W tym trybie tekst zostaje
automatycznie przeskalowany do szeroko ci ekranu. Mo esz zmieni
rozmiar czcionki u ywaj c klawiszy “W gór ”, “W dó ”.
ZAK ADKI
Mo esz utworzy do 30 zak adek dla ka dej ksi ki. Wybierz “Zak adki” z
menu szybkiego dost pu. W prawej cz ci ekranu pojawi si panel,
zawieraj cy wszystkie utworzone zak adki. Naci nij “OK” aby doda
zak adk , która zostanie oznaczona nowym odsy aczem. Aby otworzy
zak adk , wybierz jedn i potwierd klawiszem „OK.” W celu usuni cia
zak adki zaznacz jedn z nich i naci nij “Usu ”. Aby anulowa naci nij
klawisz “W gór ” lub “W lewo”.
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OBRÓT EKRANU
Tutaj mo esz wybra orientacj ekranu. Aby zmieni orientacj , u yj klawiszy
“W gór ”, “W prawo” “W dó ” “W lewo”. Klawisz “OK” ponownie w cza
automatyczne
ustawienie
pozycji
przy
pomocy
wskaza
akcelerometru.

NOTATKI
Czasami wygodne jest zapisa wybrany fragment ksi ki do osobnych
notatników. Aby utworzy now notatk w trybie czytania naci nij klawisz
“Notatki”. Na górze ekranu pojawi si osobny obszar. U yj klawiszy “W
gór ”, “W dó ” aby wybra miejsce, gdzie ma rozpocz
si notatka.
Zaznacz górn granic notatki poprzez naci ni cie “OK”. W taki sam
sposób zaznacz doln granic notatki. Je li wybierzesz “nowy notatnik”
na ekranie zostanie wy wietlona klawiatura ekranowa do wprowadzenia
nazwy notatki. Przeczytaj sekcj “Operacje na klawiaturze” aby pozna
dok adniej zasad dzia ania klawiatury ekranowej. Zapisane notatki
znajdziesz w sekcji “Notatki” dost pnej z menu g ównego. Naciskaj c “OK” na
zaznaczonej notatce, mo esz przej do strony, która jest jej ród em.
SZUKAJ
Mo esz szybko znale
dane s owo lub cz
tekstu lub cz
s owa w
tek cie. Klawiatura pojawi si na ekranie (patrz sekcja “Operacje na
klawiaturze”). Po wpisaniu s owa, tryb “Szukania” rozpocznie dzia anie,
sygnalizuj c to poprzez wy wietlenie ikony “Szukanie” w prawym
dolnym rogu ekranu. Uzyj klawiszy “W prawo” i “W lewo” aby
prze cza
si
mi dzy znalezionymi s owami. Znalezione s owa
zostan pod wietlone. Naci nij “OK” aby wyj
z trybu “Szukania”.
Tryb “Szukaj” jest niedost pny w formatach DJVU.

ZAWARTO
Pokazuje zawarto
ksi ki. Funkcja jest dost pna jedynie dla
formatów: Fb2, PDF, i CHM tylko w przypadku, gdy publikacja posiada
uporz dkowan struktur zawarto ci.
OWNIK
Mo esz uzyska t umaczenie/definicj
wybranego s owa. Przyciski
nawigacji s
do wyboru s owa na ekranie, “OK” – prze cza mi dzy
oknami s ownika i czytania. Mo esz wpisa dowolne s owo, u ywaj c
klawiatury ekranowej. Mo esz pobra dodatkowe s owniki ze strony
http://www.pocketbook-int.com
oraz
http://www.bookland.net.
Dost pny jest równie konwerter darmowych s owników w formacie
.dict.

ENG
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USTAWIENIA
Dla ksi ek w formatach: Fb2, TXT, RTF, HTML, PRC i CHM, a tak e PDF
w trybie “Reflow” mo esz wybra najbardziej komfortowe parametry
czytania – krój oraz rozmiar czcionki, interlini , marginesy strony,
oraz wybra kodowanie dla plików TXT oraz HTML.

OPERACJE NA KLAWIATURZE
yj klawiszy “W gór ”, “W dó ”, “W lewo”, “W prawo” oraz “OK” do
pracy z klawiatur . Dla atwego i szybkiego operowania klawiatur
wszystkie znaki zosta y ulokowane w 5 obszarach. Przed wybraniem
symbolu, cyfry lub litery, pierwsze naci ni cie spowoduje szybkie
prze czenie do rodka wybranego obszaru. Kiedy jeste w wybranym
obszarze, mo esz wybra
dany znak. Aby zmieni j zyk klawiatury u yj
klawiszy “W gór ”, “W dó ”. W trybie klawiatury, d ugie naci ni cie “OK”
odpowiada klawiszowi ENTER na klawiaturze, d ugie naci ni cie
klawisza “W lewo” – BACKSPACE, “W gór ” usuwa wprowadzony tekst.

ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW
Urz dzenie nie w cza si , lub w cza, lecz tylko pierwsza
strona jest widoczna.
Bateria jest roz adowana. Na aduj urz dzenie. Pliki systemowe
znajduj ce si
we wbudowanej pami ci mog y ulec uszkodzeniu.
Sformatuj pami wewn trzn : naci nij i przytrzymaj klawisz “OK” oraz
dolny przycisk zmiany strony podczas w czania urz dzenia, dopóki nie
wy wietli si komunikat “Formatting internal memory”. Wszystkie dane
z pami ci wewn trznej zostan usuni te.
Ksi ka nie otwiera si , komunikat “Ksi ka prawdopodobnie
jest uszkodzona lub zabezpieczona” pojawia si lub nic si nie
dzieje.
Je li ksi ka zosta a pobrana z Internetu, spróbuj pobra j ponownie.
Je li plik otwiera si na komputerze, lecz nie na czytniku, spróbuj
zapisa ksi
w innym formacie.

Ksi ka w formacie HTML otwiera si , lecz wygl d jest
nieprawid owy (strony s
puste, tekst jest wy wietlany
dnie, itp.)
Pliki HTML mog zawiera element nietekstowe (ramki, skrypty java,
element flash). Spróbuj zapisa ksi
w formacie TXT.
Ksi ka otwiera si , lecz zamiast liter pojawiaj
symbole (np. Znaki zapytania)
Wybierz “Ustawienia” w trybie czytaniai spróbuj zmieni
dokumentu i/lub czcionk .

si

inne

kodowanie

Dyski urz dzenia nie pojawiaj
si
w Ekploratorze po
pod czeniu do komputera.
Sprawd tryb USB w sekcji “Ustawienia” menu g ównego. Ustaw tryb
“Po czenie z komputerem” lub “Pytaj po pod czeniu”. Sprawd , czy
kabel USB nie jest uszkodzony, lub czy kabel pod czony jest
poprawnie. Spróbuj pod czy kabel USB do innego portu w komputerze.
Zak adki, ustawienia, obecna pozycja w pliku nie chc si
zapisa .
System plików jest uszkodzony. Pod cz urz dzenie do komputera,
nast pnie wykonaj sprawdzenie dysków: otwórz “Mój komputer”,
prawym klikni ciem wybierz dysk->w ciwo ci->sprawdzanie dysków.
Je li pami jest przepe niona, usu kilka ksi ek.

ENG

Urz dzenie nie reaguje na klawisze.
W niektórych przypadkach (np. podczas adowania uszkodzonego lub
bardzo du ego pliku) urz dzenie mo e si
‘zawiesi ’. W takim
przypadku mo esz w czy i wy czy urz dzenie. Je li to nie pomorze
zresetuj urz dzenie u ywaj c przycisku “Reset” pod klap baterii.

ENG

Bateria roz adowuje si zbyt szybko.
Funkcja automatycznego wy czania jest nieaktywna. Ustaw czas
automatycznego wy czenia na 10, 20, 30 lub 60 minut w sekcji
“Ustawienia” dost pnej z menu g ównego. Akcelerometr jest w czony.
Je li u ywasz akcelerometru zalecane jest wy czanie urz dzenia po
zako czeniu czytania lub blokowanie klawiszy poprzez krótkie
naci ni cie klawisza “W cz/Wy cz”.
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SPECYFIKACJA
Ekran
5” E Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, B&W
CPU
Samsung® S3C2440 AL-40 400MHz
System operacyjny Linux 2.6
Li-Polymer (1000 mAh) 7000 zmian strony bez
adowania
Pami
Operacyjna 64Mb
Wewn trzna 512Mb (470 Mb dla u ytkownika)
Komunikacja
mini USB (v 2.0)
Slot kart
MicroSD, MicroSDHC
Zasilanie
Wej cie: 100-240V ~ 50/60Hz,
0.2A Wyj cie: 5V, 1A
Formaty plików
Fb2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM,
DJVU, DOC, EPUB, TCR
Formaty obrazów JPEG, BMP, PNG, TIFF
Wielko
Z przedni os on :
4.7” 7.4” 0.3”(118 188 8.5 mm)
Bez os ony:
4.7” 5.5” x 0.3” (118 140 10 mm)
Waga
Z os on : 180g
Bez os ony: 146g
Kolor
Czarny, bia y

ENG

Bateria
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ZAWARTO

POCKETBOOK 360
etui ochronne
kabel USB
instrukcja szybkiego startu
karta gwarancyjna
smycz (opcjonalnie)
adowarka sieciowa (opcjonalnie)
os ona ekranu

ENG

ENG

•
•
•
•
•
•
•
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OPAKOWANIA

