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1
1.1

Poznajemy TrekStor eBook Reader Pyrus
Elementy sterowania
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A) d Przewróć do tyłu: Przycisku po prawej lub lewej
stronie w aplikacji readera używamy, aby wrócić do
poprzedniej strony lub do poprzedniego wyświetlenia menu
w jakimkolwiek menu.
B) J Przewróć do przodu: Aby przewrócić na następną
stronę w książce lub wyświetlić następny ekran menu,
wciskamy przycisk po prawej lub lewej stronie wyświetlenia.
C) h Wywołanie ekranu powrotu do strony głównej:
Aby wrócić do strony głównej z jakiejkolwiek strony, użyj
przycisku h.
D) l Wywołanie menu głównego lub podmenu:
Używając tego przycisku na stronie głównej, wchodzimy do
głównego menu eBook Reader'a. Jeśli eBook jest otwarta, jej
menu można wywołać tym przyciskiem. Inne podmenu
można wywołać z poziomów innych funkcji/trybów, takich
jak obrazy, zakładki, ulubione, explorer.
E) Przycisk nawigacji: Przycisku tego używamy, aby
wybierać książki, przewijać menu i przewracać strony.
F) z Przycisk OK: Przycisku tego używamy do
zatwierdzania aktualnych wyborów.
G) 2 Przycisk Wstecz: Przycisk 2 przenosi nas
odpowiednio do poprzedniego poziomu menu, zamyka lub
opuszcza menu lub widok.
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H) 0 Wyszukiwanie/pole tekstowe: Kiedy czytamy
eBook lub wywołujemy funkcję wyszukiwania z poziomu
jednego z podmenu, przycisk ten powoduje wyświetlenie
klawiatury, celem wprowadzenia tekstu, lub chowa
klawiaturę.
I) Kieszeń na kartę microSD/microSDHC: Za pomocą kart
pamięci można rozszerzyć przestrzeń zapisu eBook Reader'a
do 32 GB. Włóż kartę pamięci do kieszeni karty, interfejsem
do góry, aż poczujesz lekkie kliknięcie.
J) Port Micro USB: Służy do podłączenia eBook Reader'a do
komputera poprzez port Micro USB, za pomocą załączonego
kabla USB. W ten sposób można zapisać nowy eBook na
Readerze i naładować akumulatory. Aby naładować
akumulatory, można ewentualnie naładować Readera
odpowiednim źródłem zasilania (na przykład ładowarką,
TrekStor USB Charger e.fx) poprzez odpowiednią wtyczkę.
K) ) Przycisk zasilania (włączony/wyłączony): Aby
włączyć lub wyłączyć eBook Readera, wciśnij i przytrzymaj
przycisk przez 2-3 sekundy. Jeśli przyciśniesz ) przycisk
zbyt krótko, włączysz lub wyłączysz tryb oczekiwania.
L) Dioda statusu LED: Podczas ładowania, dioda statusu
świeci. Po zakończeniu ładowania, dioda wyłącza się.
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1.2

Strona główna eBook Reader Pyrus
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Na ekranie strony głównej, znajdują się książki, które
ostatnio przeczytałeś lub załadowałeś do Readera.
• Dlatego ostatnio otwierana książka ukazuje się na górze, z
podaniem tytułu, autora, czasu ostatniego czytania, liczby
stron oraz paragrafów ostatnio przeglądanej strony.
• Poniżej, wyświetlane są trzy ostatnio otwierane eBooki, z
podaniem tytułu i autora.
• Dwa ostatnio-zapisane eBooki w eBook Readerze znajdują
się pod zakładką "OSTATNIO DODANE".
• Wszystkie eBooki, zapisane w Readerze, znajdują się pod
przyciskiem "BIBLIOTEKA".
Z poziomu podglądu lub biblioteki, wybierz przyciskami
nawigacji książkę i zatwierdź wybór wciskając przycisk z.
Aktualny wybór oznaczony jest zawsze grubą linią.
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1.3

Menu główne eBook Reader

10

Po wywołaniu ekranu głównego, do menu głównego eBook
Readera można wejść przyciskiem l, po lewej stronie
przycisków nawigacyjnych.
1.3.1
Zakładki
Tutaj znajdują się zakładki ułożone wg tytułów książek.
Usuń zakładki
Jeśli chcesz usunąć jedną lub więcej zakładek w danej
książce, możesz usuwać je indywidualnie wybierając każdą
bezpośrednio wg tytułu i następnie wywołując podmenu
przyciskiem l i wybierając opcję "USUŃ ZAKŁADKĘ". Jeśli
chcesz usunąć wszystkie zakładki, musisz przejść do tytułu
wybierając go i otwierając podmenu bezpośrednio
przyciskiem l. Wtedy masz możliwość usunięcia zakładek
zapisanych dla danej książki.
1.3.2
Biblioteka
Tutaj znajdują się wszystkie eBooki zapisane w twoim
urządzeniu.
1.3.3
Kup ebooki
Dowiedz się jak i gdzie uzyskać kup ebooki.
1.3.4
Wyszukiwanie eBooków
Przy użyciu funkcji wyszukiwania zintegrowanego, istnieje
możliwość wyszukania książki wg tytułu, nazwiska autora
lub nazwy pliku. W tym celu użyj klawiatury i przy użyciu
przycisków nawigacyjnych przeszukaj pole z literami. Jeśli
musisz wybrać umlaut lub jakąś szczególną literę, za
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pomocą bocznych przycisków J lub d ,możesz uzyskać
inną klawiaturę. Zakończ wprowadzanie liter klikając na
klawiaturze "ZROBIONE" lub zamykając klawiaturę przyciskiem
0. Potwierdzając przyciskiem z, rozpoczynasz proces
wyszukiwania.
1.3.5
Explorer
Explorer wyświetla eBooki i obrazy wg folderów, które
ściągnąłeś do swojego Readera.
Informacje: Formaty plików nieobsługiwane przez
eBook Readera, oznakowane są znakami zapytania.
Wyszukiwanie w Explorerze: Jeśli w Explorerze chcesz
wyszukać plik, wykonaj wszystkie kroki, jak w przypadku
wyszukiwania eBooków (1.3.4).
Usuwanie: Tutaj możesz bezpośrednio usuwać pliki z
urządzenia. Aby tego dokonać, wybierz eBook lub obraz i z
podmenu wybierz "USUŃ". Potwierdź swój wybór w
następnym oknie klikając "TAK".
1.3.6
Obrazy
W tym trybie, obrazy zapisywane są obrazy w urządzeniu lub
karcie pamięci, wyświetlanej w widoku listy lub w widoku
reprezentacji. Widok można regulować wciskając przycisk
l w menu obrazów.
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Otwieranie obrazów: Za pomocą przycisków
nawigacyjnych, wybierz pożądany obraz i otwórz go
wciskając przycisk z. Po otworzeniu obrazu, dostępne są
dalsze opcje z poziomu przycisku l.
Obracanie: Możesz obracać obraz o 90 stopni w prawo lub
w lewo. Z menu obrazów wybierz "OBRÓT" i preferowany
kierunek obrotu. Przycisk 2 przywraca oryginalną
pozycję widoku.
Zoom: Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, wybierz
przycisk "POWIĘKSZ " lub "ZMNIEJSZ". Przycisk 2 powoduje
powrót do oryginalnego rozmiaru.
Wyświetlanie slajdów: Tutaj można określić, jak szybko i w
jakiej sekwencji obrazy mają być wyświetlane w pokazie
slajdów.
1.3.7
Ustawienia
Aby dokładnie ustawić Readera z uwzględnieniem nawyków
czytania, różne opcje dostosowań są dostępne w
"USTAWIANIACH".
Tempo odświeżania strony: Tutaj możesz ustawić, jak
często ma być odświeżana strona eBooka. Im rzadziej jest
odświeżana strona, tym większe jest prawdopodobieństwo
wyświetlania tak zwanych smużeń na ekranie twojego
readera.
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Informacje: Smużenia są typowym objawem podczas
pracy z cyfrowymi wyświetleniami atramentu. Jeśli
wywoływanych jest kolejno wiele stron bez całkowitego
odświeżania ekranu, może się zdarzyć, że "resztki" z
poprzednich stron pojawiają się na kolejnych ekranach.
Aby zapobiec smużeniu, należy często odświeżać
wyświetlenia. Natomiast, wymaga to więcej mocy
obliczeniowej, niż rzadkie odświeżanie. Możesz zdecydować,
czy twój eBook Reader ma wykonywać pełne odświeżanie
co 3, czy co 5 stron.
Ustawienia oszczędzania energii:
Czuwanie: W trybie czuwania niektóre funkcje są
wykonywane w tle – odwrotnie, niż w przypadku zupełnego
wyłączenia Readera. Tutaj możesz ustawić po jakim czasie
tryb czuwania ma być wybierany automatycznie przy braku
aktywności.
Możesz również włączyć lub wyłączyć tryb czuwania
wciskając przycisk ä. Po ponownym wyprowadzeniu eBook
Readera z trybu"czuwania", wyświetlona zostanie ostatnia
strona lub ostatnie menu wyświetlane przed wejściem w
tryb czuwania.
Zamykanie automatyczne: Tutaj ustawiasz, czy twoje
urządzenie ma wyłączyć się automatycznie, w celu
oszczędzania energii.
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Czyli okres czasu, po jakim Reader ma przechodzić w stan
czuwania. Jeśli wyłączyłeś funkcję czuwania, okres
wyłączenia zaczyna się od momentu wciśnięcia
jakiegokolwiek przycisku w Readerze.
Twój czas ostatniego czytania zachowywany jest zawsze
podczas wyłączania urządzenia, tak aby można było
kontynuować czytanie od momentu jego ostatniego
zakończenia.
Aby włączyć ponownie Readera, przytrzymaj przycisk ä w
eBook Readerze przez 2 do 3 sekund. Jeśli Reader został
wyłączony, podczas ponownego włączenia pojawia się
strona główna.
Czas i data: Tutaj możesz ustawić czas i datę twojego
urządzenia. Aby wyregulować ustawienia i potwierdzić
przyciskiem "OK", użyj przycisków nawigacyjnych.
Ustawienia języka: Aby zmienić język systemu twojego
eBook Readera, otwórz pozycję menu "JĘZYK" i wybierz
pożądany język przyciskiem nawigacji.
Formatowanie pamięci urządzenia: Po wybraniu tej
funkcji i zatwierdzeniu wyboru, wszystkie pliki zachowane
w twoim urządzeniu zostaną usunięte. Zatem, przed
formatowaniem, należy zawsze zrobić kopię zapasową.
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Przywracanie ustawień domyślnych: Funkcja ta przywraca
fabryczne ustawienia domyślne. Żadne pliki (np. eBooki lub
obrazy) zapisane w twoim eBook Readerze nie zostaną
usunięte.
Informacje o urządzeniu: Informacje o urządzeniu
zawierają wszystkie ważne informacje systemowe eBook
Readera. Wyświetlane są, wersja oprogramowania,
pojemność zapisu, dostępne miejsce w pamięci zewnętrznej
oraz karcie zewnętrznej, jeśli istnieją.
Informacja o autoryzacji DRM: Twoje urządzenie jest
licencjonowane przez Adobe® Digital Editions (ADE) dla PC,
wyświetlany jest tutaj twój identyfikator − Adobe ID. Jeśli
nie, autoryzuj swoje urządzenie wg poniższego opisu w
p.3.2.4.
Jeśli chcesz usunąć autoryzację DRM, kliknij pozycję menu i
potwierdź.
UWAGA: Autoryzacja DRM dla eBook Readera zostanie
usunięta, WSZYSTKIE aktywacje DRM nabytych eBooków
DRM zostaną usunięte z twojego eBook Readera. W
takim przypadku, musisz autoryzować swoje urządzenie
za pomocą swojego identyfikatora ADE.
1.3.8
Podręcznik użytkownika
Tutaj znajdziesz szczegółowy podręcznik użytkownika dla
swojego eBook Readera.
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1.3.9
Z powrotem do ekranu głównego
Z tego pola możesz wyjść z głównego menu wciskając
odpowiednio przyciski 2 lub h, aby powrócić do ekranu
głównego.
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2

Ładowanie eBook Readera

Zarówno przed pierwszym użyciem, jak i wtedy, kiedy
akumulatory są zużyte, musisz naładować eBook Readera.
Po podłączeniu swojego TrekStor eBook Reader Pyrus
załączonym kablem Micro USB do komputera lub z
wykorzystaniem zasilania ładowarki (np. TrekStor USBCharger e.fx) z wyjściem zasilania, urządzenie jest ładowane
automatycznie. Po ok. 3 godzinach akumulatory są w pełni
naładowane i proces ładowania zatrzymywany jest
automatycznie, aby zapobiec przeładowaniu.
Uwaga: Podczas ładowania, dioda statusu świeci. Po
zakończeniu ładowania, dioda wyłącza się.
Uwaga: Maksymalna wydajność akumulatora
uzyskiwana jest po 10 cyklach ładowania.
Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią eBook Reader
Pyrus, tygodniami można czytać przy jednym naładowaniu.
Po włączeniu eBook Readera, w prawym, górnym rogu
wyświetlany jest status akumulatora.
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3

Włączanie i wyłączanie eBook Readera

Aby włączyć eBook Readera, wciśnij i przytrzymaj przycisk ä
przez 2 do 3 sekund. Trzeba chwilę poczekać, aby eBook
został wczytany i aby wyświetliła się jego zawartość.
Uwaga: Jeśli eBook Reader nie działa, należy go
naładować.
Aby wyłączyć eBook Readera, wciśnij i przytrzymaj przycisk
ä przez 2 do 3 sekund.

4
4.1

Używanie kart pamięci
Wkładanie karty pamięci

eBook Reader obsługuje karty microSD/microSDHC. Włóż
kartę w następujący sposób:
Upewnij się, że karta wchodzi odpowiednio skierowana
interfejsem do góry. Włóż kartę do Readera, aż kliknie.
Uwaga: Jeśli włożysz kartę nie odpowiednią stroną,
możesz uszkodzić zarówno kartę, jaki i eBook Readera.

4.2

Wyjmowanie karty

Najpierw, naciśnij lekko kartę, a potem wyjmij ją ostrożnie.
19

Uwaga: Przy wkładaniu i wyjmowaniu karty, eBook
Reader może potrzebować kilku sekund na aktualizację
danych.
Uwaga: Jeśli eBook Reader nie wykazuje aktywności po
włożeniu karty pamięci microSD/microSDHC, wyjmij ją i
włóż ponownie.
Uwaga: Nie wyjmuj karty, kiedy jej zawartość jest
wczytywana do pamięci komputera. W takim przypadku
zakłócana jest praca Readera i może zachodzić
konieczność jego ponownego uruchomienia.

4.3

Ograniczenia systemów NTFS

Twoja karta jest sformatowana w systemie alokacji plików
NTFS, zachowane eBooki nie są obsługiwane przez Adobe®
Digital Editions, jeśli twój eBook Reader jest podłączony do
komputera. (Zalecany system alokacji plików: FAT32)

20

5
5.1

Czytanie eBooka
Otwieranie eBooków

5.1.1
z biblioteki
Możesz wybrać i otworzyć eBooka do czytania albo
bezpośrednio z ekranu głównego lub otworzyć bibliotekę i
wybrać z niej daną pozycję.
eBooki są ułożone wg tytułów. Korzystając z menu możesz
zmienić wyświetlaną listę wg widoku okładki lub
posortować eBooki wg "TYTUŁU", "AUTORA", "OSTATNIO
CZYTANYCH" lub "NOWO-DODANYCH". W folderze "ULUBIONYCH"
znajdują się wszystkie eBooki wybrane jako ulubione.
Dodatkowo, masz możliwość wyszukiwania w podmenu
biblioteki wg tytułów, nazwiska autora lub nazwy pliku.
Wywołaj podmenu wciskając przycisk l i wyszukuj.
Wyszukiwanie odbywa się wg takich samych kroków, jak
opisano w punkcie 1.3.4.
5.1.2
Z poziomu ekranu głównego
Otwórz booka wybierając go przyciskami nawigacji i wciśnij
przycisk z, aby zatwierdzić wybór.
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5.2

Czytanie eBooków

Jeśli otworzyłeś eBooka, możesz przewracać strony używając
przycisku J lub d. Pasek na górze eBooka pokazuje
tytuł, aktualną stronę oraz całkowitą liczbę stron.
Uwaga: Całkowita liczba stron eBooka może się
zmieniać w zależności od wybranej czcionki,
marginesów i interlinii.
Aby wejść do menu eBooka, uzyskać więcej informacji o
książce, wykonać ustawienia lub zrobić zakładki, wciśnij
przycisk l.
5.2.1
Ustawianie zakładki
W tej sekcji możesz zaznaczyć jakąkolwiek stronę książki, aby
ją potem szybko odszukać. Jeśli dana strona posiada
wcześniej zrobione zakładki, pojawia się opcja "USUŃ
ZAKŁADKĘ".
5.2.2
Zakładki
Oto lista zakładek utworzonych już w danej książce. Przejdź
do danej zakładki i potwierdź swój wybór wciskając przycisk
z. Jeśli chcesz usunąć jedną lub wszystkie zakładki,
wybierz opcję "USUŃ ZAKŁADKI"lub"USUŃ WYBRANE ZAKŁADKI" i
potwierdź usunięcie przyciskiem "TAK".
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5.2.3
Spis treści
Tutaj dostępny jest spis treści. Przejdź do danego rozdziału i
potwierdź swój wybór wciskając przycisk z. Pamiętaj, że
nie każda książka posiada spis treści.
5.2.4
Idź do strony
Wprowadzając numer konkretnej strony możesz przejść
bezpośrednio do tej strony eBooka. Wprowadź wymagany
numer strony przy użyciu przycisków nawigacyjnych i
zatwierdź wybór przyciskiem z.
5.2.5
Wyszukiwanie
Używając tej funkcji możesz wyszukiwać specyficzne słowa
w całej książce. Pamiętaj o krokach 1.3.4. Jeśli wyszukiwanie
się powiedzie, wyszukiwane słowa są podświetlone w
eBooku. Przy użyciu przycisków nawigacji możesz przenosić
się do następnych rezultatów wyszukiwania.
5.2.6
Rozmiar czcionki
Różne rozmiary czcionek zapewniają łatwiejsze czytanie dla
różnych osób. Twój Reader oferuje możliwość ustawiania 6
rodzajów czcionki wg indywidualnych preferencji.
5.2.7
Czcionka
TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH
Jeśli otworzyłeś dokument w formacie *.txt, możesz wybrać
różne czcionki wyświetlania tekstu.
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5.2.8
Interlinia
TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH
Istnieją różne opcje interlinii. Wybierz najbardziej
odpowiednią dla siebie.
5.2.9
Marginesy
Funkcja ta umożliwia ustawienia marginesów strony.
5.2.10 Tylko tekst (ponowienie)
TYLKO W DOKUMENTACH TEKSTOWYCH
Opcję tę wybieramy w formatach PDF, wtedy wyświetlany
jest tylko tekst. Przy takim ustawieniu, grafika jest ukrywana.
5.2.11 Obracanie wyświetleniem
Możesz obracać wyświetleniem o 90 stopni w prawo lub w
lewo. Po prostu wybierz preferowany kierunek obrotu
5.2.12 Auto przewracanie strony
Z pomocą tej funkcji można ustawić rytm czytania i czas
automatycznego przewracania stron eBooka. Pozwala to na
czytanie bez używania rąk.
5.2.13 Odświeżanie stron
Tutaj możesz wybrać częstotliwość odświeżania wyświetleń.
Odnośnie dalszych informacji dot. ustawiania strony i
smużenia, patrz 1.3.7.
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5.2.14 Dodawanie do ulubionych
Dodaje ostatnio czytaną książkę do listy ulubionych. Lista
ulubionych książek posortowanych wg tytułu dostępna jest
w menu opcji biblioteki.
5.2.15 Informacje o eBooku
Po wybraniu tej funkcji, pojawia się tytuł, nazwisko autora,
nazwa pliku i wydawnictwo eBooka.
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6

Wczytywanie nowych książek do eBook
Readera

Aby wczytać nowe książki do twojego readera, powinieneś
go najpierw podłączyć za pomocą kabla Micro USB do
komputera.
Po pomyślnym podłączeniu do komputera, eBook Reader
przechodzi w tryb USB, co przerywa tryb czytania.
eBook Reader powinien być wykryty i wyświetlony jako
"DYSK PRZENOŚNY" (lub"NAPĘD " w systemach Mac) "TREKSTOR".
Aby otworzyć, kliknij dwa razy na dysk przenośny lub napęd
eBook Readera.
Czytnik kart pamięci microSD/microSDHC eBook Readera
jest rozpoznawany i wyświetlany jako "DYSK PRZENOŚNY" lub
jako dodatkowy "NAPĘD" o nazwie"TREKSTOR". Funkcja ta jest
dostępna jedynie wtedy, kiedy włożona jest karta pamięci.

6.1

Przenoszenie eBooków i obrazów do eBook
Readera bez praw autorskich

Wybierz pożądane eBooki z poziomu swojego komputera i
skopiuj je do jakiegokolwiek folderu na dysku przenośnym
"TREKSTOR", twojego eBook Readera. Tak samo w przypadku
przenoszenia obrazów.
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6.2

Przenoszenie plików ePUB i PDF z
zachowaniem praw autorskich DRM

Ten Reader obsługuje również zawartość utworzoną przy
pomocy aplikacji chroniącej prawa amurskie Adobe® ADEPT.
6.2.1
Dlaczego DRM?
Wiele eBooków chronionych jest systemem DRM. Takie
kodowanie przeznaczone jest do ochrony praw autorskich
autorów i wydawnictw. Dany eBook posiada identyfikator
Adobe® ID, który po ściągnięciu go na komputer,
uniemożliwia odtwarzanie przez inne urządzenia.
Uniemożliwia to dystrybucje zawartości chronionej prawami
autorskimi, np. w sieci internetowej.
6.2.2
Adobe® ID
Aby zarejestrować swoje urządzenie na swoje nazwisko i
autoryzować dla niego eBooki chronione, potrzebujesz
Adobe® ID. Rejestracja Adobe® ID jest darmowa i można ją
łatwo przeprowadzić na www.adobe.pl [Wstaw kod kraju
zamieszkania] podczas instalacji Adobe® Digital Editions.
Oprogramowanie Adobe® Digital Editions możesz ściągnąć
za darmo z www.adobe.com/products/digitaleditions.
Umożliwia ono ściąganie eBooków chronionych DRM i
transferowanie ich do twojego Readera.

27

6.2.3
Instalowanie Adobe® Digital Editions (ADE)
Aby ściągnąć Adobe® Digital Editions (ADE), musisz mieć
komputer podłączony do Internetu.
Możesz ściągnąć Adobe® Digital Editions z
http://www.adobe.com/products/digitaleditions. Aby
zainstalować ADE, wypełniaj instrukcje programu.
W ustawieniach ADE, możesz utworzyć swój identyfikator
Adobe® ID, jeśli go jeszcze nie posiadasz.
Wprowadzasz adres mailowy i wypełniasz formularz wg
następujących instrukcji.
Po rejestracji, wracasz do okna ADE.
6.2.4
Autoryzacja urządzenia
Aby aktywować, swoje konto Adobe® wprowadzasz nazwę
użytkownika i hasło. Podłączasz swojego Readera do PCta.
ADE rozpoznaje urządzenie eBook Readera i żąda
autoryzacji. Aby przenosić eBooki chronione prawami
autorskimi na swoje urządzenie, wypełnij formularz
autoryzacji. Bez pomyślnej autoryzacji jest to niemożliwe.
Uwaga: Każdy identyfikator Adobe ® ID obsługuje do 6
urządzeń przenośnych. Po autoryzacji, eBook Reader
ukazuje się w lewej kolumnie Adobe® Digital Editions.
Zawartość Readera wyświetlana jest w oknie po prawej
stronie.
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6.2.5

Ściąganie eBooków przy użyciu Adobe® Digital
Editions i kopiowanie do eBook Readera

Aby wczytać eBooka do swojego TrekStor Readera przy
użyciu Adobe ® Digital Editions, wykonaj następujące kroki:
1) Nabyłeś książkę w sklepie internetowym i chcesz ją teraz
ściągnąć. Aby tego dokonać, kliknij na link Download, na tej
samej stronie.
2) Wyskakuje okno dialogowe. Wybierz opcje w tym oknie
"OTWÓRZ ZA POMOCĄ ADOBE DIGITAL EDITIONS" i potwierdź swój
wybór przyciskiem "OK".

Teraz Adobe® Digital Editions otwiera się i twój eBook jest
ściągany i zapisywany w folderze "MOJE WYDANIA CYFROWE"
(Windows® 7: "BIBLIOTEKI  DOKUMENTY" lub w Windows® XP: w
"MOJE PLIKI".
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Teraz możesz skopiować eBooka przeciągając i upuszczając
go na swoim urządzeniu. Kliknij go i przeciąg myszą do
swojego Readera ("TREKSTOR").

lub
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Po udanym transferze, eBook jest wyświetlany w twoim
Readerze.
Uwaga: Jeśli Adobe® Digital Editions nie jest w stanie
ściągnąć i otworzyć eBooka automatycznie, wczytaj plik
*.acsm tego eBooka i wykonaj następujące kroki:
Otwórz folder ściągania pliku *.acs. Kliknij podwójnie plik
*.acsm i wyjdź z ściągania eBooka przy użyciu Adobe® Digital
Editions. Teraz powinno się rozpocząć ściąganie a ściągany
eBook powinien być powiązany z Adobe® ID.
Uwaga: Autoryzacja DRM dla eBook Readera zostanie
usunięta, WSZYSTKIE aktywacje DRM nabytych eBooków
DRM zostaną usunięte z twojego eBook Readera. W
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takim przypadku, musisz autoryzować swoje urządzenie
za pomocą swojego identyfikatora ADE.
Uwaga: Więcej informacji o Adobe® Digital Editions, oraz
ochronie praw autorskich Adobe® ID and the Adobe® ADEPT
możesz uzyskać pod
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/.
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7

Wylogowywanie i odłączanie eBook Readera
od komputera

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia i utraty danych,
wypełniaj zalecaną procedurę wylogowywania!
Windows® 7/Vista™/XP
W prawym, dolnym rogu ekranu, na pasku zadań, kliknij
lewym przyciskiem myszy na "USUŃ BEZPIECZNIE urządzenie" . W
oknie dialogowym wybierz "USB Urządzenie masowego
zapisu - Napęd" i następnie odłącz swojego eBook Readera
od komputera.
Mac® OS X ab 10.4
Usuń napęd "TREKSTOR" z "pulpitu" klikając ikonę napędu i
przeciągając ją do kosza. Teraz możesz odłączyć eBook
Readera od komputera.
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8
8.1
•
•

8.2
•
•
•

•
•

Instrukcje bezpieczeństwa
Akumulatory
Akumulatory należy ładować w temperaturze od 0° do
35° C.
Nie ładować eBook Readera, jeśli jego baterie są
uszkodzone lub istnieją wycieki.

Działanie
Nie wystawiać eBook Readera na działanie silnych
promieni słonczych,skrajnych temperatur, wilgoci lub
wibracji.
Nie przykrywać niczym eBook Readera w czasie działania
lub ładowania. Może to powodować przegrzanie.
Chronić eBook Readera przed:
- Skrajnymi temperaturami
- Bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- Dużą wilgotnością lub substancjami korozyjnymi
- Ujemnymi temperaturami
Wyłącz natychmiast eBook Readera, jeśli zostanie
zamoczony. Zanim włączysz go ponownie, poczekaj, aż
zupełnie wyschnie.
Wskazania pojemnościowe w twoim systemie
operacyjnym mogą być inne, niż wskazania urządzenia.
Podobnie jak większość producentów urządzeń
komputerowych, TrekStor stosuje specyfikacje (np. 1 GB
= 1.000.000.000 bajtów) wg międzynarodowego
systemu jednostek miar (SI). Niestety, wiele systemów
34

operacyjnych nie jest dostosowanych do tej normy i
wyświetla niższą pojemność, ponieważ opiera swoje
wyliczenia na założeniu, że 1 GB = 230 bajtów =
1.073.741.824 bajtów.

8.3
•

•

•

Czyszczenie i konserwacja
Ekran czyścimy wilgotną ściereczką, nie używamy
żrących środków. eBook Readera przechowujemy w
odpowiedniej torbie ochronnej, aby uniknąć zadrapań
(kupujemy osobno).
Naprawy techniczne mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowane osoby. Nie można otwierać produktu, ani
nie wykonywać żadnych zmian. Komponenty produktu
nie mogą być reperowane przez użytkownika.
Przechowuj urządzenie w warunkach maksymalnie
wolnych od kurzu.
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9

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków
towarowych

Regulacje prawne dotyczące praw autorskich dla tego
produktu lub zawartości jego podręcznika (ilustracje,
dokumenty powiązane itp.) zabraniają nieupoważnionego
kopiowania bez zgody właściciela tych praw.
Dodatkowo, użycie danych tego produktu lub zawartości
podręcznika nie jest dozwolone bez zgody TrekStor GmbH's,
z wyjątkiem dla celów osobistych.
Windows i Windows Vista są albo znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych, albo
w innych krajach.
System operacyjny Mac jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz/lub
innych krajach.
System operacyjny Linux jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Linus Torwalds w Stanach Zjednoczonych
oraz/lub innych krajach.
Adobe, logo Adobe, Reader i PDF są albo zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w
Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.
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Producent zastrzega sobie prawo stałej aktualizacji
produktu. Tego typu zmiany będą wprowadzanie bez
stosownego odniesienia w niniejszej instrukcji obsługi. Z
tego powodu, informacje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi nie muszą koniecznie odzwierciedlać aktualnego
stanu technologicznego urządzenia.
Producent jedynie gwarantuje zgodność z celem
przeznaczenia. Dodatkowo, producent nie odpowiada za
straty lub szkody spowodowane utratą danych lub ich
konsekwencji wynikowych.
Copyright© 2012 TrekStor GmbH. Wszystkie prawa
zastrzeżone. Inne wymieniane produkty lub nazwy
producentów są zastrzeżonymi nazwami ich stosownych
właścicieli.
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10

Informacje o supporcie

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie produktu
TrekStor, wykonaj, con następuje:
Aby wprowadzić stosowne ustawienia, sprawdź funkcje i
cechy swojego urządzenia (wg opisu na opakowaniu).
Przeczytaj uważnie instrukcje.
Przejrzyj stronę www.trekstor.de/en i aktualizacje dotyczące
twojej wersji urządzenia (np. aktualnie dostępne najnowsze
oprogramowanie firmowe).
Jeśli nadal masz pytania dotyczące swojego produktu, weź
pod uwagę następujące opcje suportu TrekStor:
FAQ
FAQ na naszej stronie internetowej oferują szeroki zakres
rozwiązywania problemów. Tutaj możesz uzyskać
odpowiedzi na często zadawane pylenia dotyczące
produktu.
E-mail:
Wypełnij formularz suportu, dostępny w sieci lub wyślij
maila do support.en@trekstor.de. Po kliknięciu przycisku
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"SERVICE" na pasku menu naszej strony internetowej,
uzyskasz adresy mailowe w innych krajach.
Suport telefoniczny
Znajdź numer gorącej linii w swoim kraju wchodząc na
stronę "SERVICE".
TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de
BA-EBRPY-V1-10-PL-20120426
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