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Friskrivningsklausul
All information, design och specifikationer som finns i denna manual var
riktig vid tiden för publikation. Emellertid, eftersom produkten är i
utveckling och uppgraderas, kan den slutliga produkten ha ett något
annorlunda utseende eller ändrad funktionalitet än vad som presenteras
i denna manual.

Introduktion
TrekStor eBook-Reader 3.0 är en eBook läsare med full färgsskärm.
TrekStor eBook-Reader 3.0 stöder eBook kryptering med Adobe DRM.

Paketets innehåll
1.
2.
3.
4.

eBook-Reader 3.0
Micro-USB kabel
Hörlurar
Snabbguide
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Komma igång
Kontroller och funktion

Uttag för hörlur
Uttag för micro USB – för dataöverföring och laddning
Kort anslutning – stödjer microSD/microSDHC
Meny knapp – tryck för att visa alternativ meny
Zoom knapp – tryck för att justera textstorlek eller för att zooma
in/ut
Musik (Spela/paus) knapp – för att öppna menyn för att spela musik
Retur knapp – tryck en gång för att återgå till föregående meny, tryck
och håll för att gå till hemma meny
Pilknappar – för att flytta markör
OK/öppna knapp
Knapp för föregående sida – tryck för att gå till föregående sida
Knapp för nästa sida – tryck för att vända till nästa sida
Strömbrytare – tryck och håll i 2 - 3 sekunder för att slå på/av, tryck
och håll i 6 sekunder för att återställa
Laddningsindikator – tänds när enheten är ansluten till en extern
strömkälla
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Komma igång
Slå på och av eBook-Reader
Tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 2 - 3 sekunder för att slå på
eBook-Reader.
Det tar ett tag för eBook-Reader att starta och ladda innehållet.
Om eBook inte startar, måste du ladda.
Tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 2 - 3 sekunder för att slå av
eBook-Reader.
Ladda eBook-Reader
Du ska ladda eBook-Reader innan du använder den första gången
eller när batteriet är lågt.
Du kan ladda eBook-Reader genom:
o
Ansluter den till en dator eller en annan USB-adapter via den
medföljande USB-kabel.
När du laddar med hjälp av PC kan du inte använda eBook-Reader.
För att använda eBook-Reader under laddning, klicka ”Säker
borttagning av programvara” på ditt skrivbord med eBook-Reader
fortfarande ansluten till PC. När eBook-Reader är säkert borttagen
kan du använda den under laddningen.
Sätt eBook-Reader i standby läge för att korta laddningstiden.
Det tar ca 4 timmar för att helt ladda eBook-Reader i standby läge
(LCD av).
När USB strömkabeln är ansluten till eBook-Reader för laddning,
övergår eBook-Reader i standby läge efter varit overksam i 60 s.
Tryck [Ström] knappen för att väcka eBook-Reader.
Batteristatusen visas i nedre vänstra hörnet.

Batteri
Fullt

Batteri
Lågt

Laddar
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Komma igång
Sätta i minneskortet
eBook-Reader stödjer microSD/microSDHC kort. För att sätta i ett
minneskort
Kontrollera att microSD/microSDHC kortet är i rätt läge med kontakt
nålarna pekande uppåt som visas nedan. Du kan skada kortet och
eBook-Reader om microSD/microSDHC kort inte sätts i i rätt läge.

Tryck in microSD/microSDHC kortet i kortanslutningen tills det klickar
i.
Tryck in microSD/microSDHC kortet på nytt tills det klickar för att ta
ut kortet.
När ett microSD/microSDHC kort är isatt i eller matats ut från eBookReader, kan det ta ett par sekunder för eBook-Reader att uppdatera
innehållet.
Undvik att sätta i eller mata ut microSD/microSDHC kort när andra
funktioner pågår då det kan medföra att systemet hänger sig.
Avlägsna inte kortet om innehållet i kortet spelas upp. Detta stoppar
funtkionen på läsaren och gör att eBook-Reader startar om.
Om systemet inte svarar, tryck och håll [Strömbrytare] knappen i 6
sekunder för att återställa och stänga av eBook-Reader.
Begränsningar med filsystemet NTFS
Om ditt minneskort är NTFS-formterat känns sparade eBöcker inte
igen av Adobe® Digital Editions (ADE) om eBoksläsaren är ansluten
till datorn. (Rekommenderar filsystem: FAT32)
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Komma igång
Strata med Home Menyn
När eBook-Reader slås på, öppnas start menyn.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Fortsatt läsning
Visar sidan från den senaste lästa
boken. Tryck OK knappen för att
öppna den senaste lästa sidan.
2. Bibliotek
Visar lista på tillgängliga böcker. Flytta
markören till önskad bok och tryck
‹OK› för att öppna den.
3. Batteriindikering
4. Sidnummer
Visar nuvarande sidnummer och totalt
tillgängliga sidor.
5. Tid och datum
Visar nuvarande tid och datum, du kan
ställa in detta med [Inställningar]
6. Filregister
Anger platsen där filen har lagrats.
“SD”: microSD/microSDHC kort
“INT”: internt minne
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Komma igång
Öppna alternativa menyer
För att få åtkomst till extra funktioner, tryck
[Meny] knappen för att visa Alternativ
menyn som visas.
Tryck Pilknappen för att flytta markören till
den önskade punkten. Den valda punkten
markeras mörkt.
Tryck <OK> för att öppna.
För att avsluta alternativ menyn flytta
markören till
och tryck <OK> för att
bekräfta.
Alternativt tryck <retur> knappen för att
avsluta.

För att sortera böcker per kategori: Titel, författare,
kategori, datum, format
Hoppa till en specifik sida
Läs från föregående tillagda bokmärke
Information om att köpa fler eBöcker
Öppnar musikspelare
Öppnar för bildvisning
Öppnar för File Explorer för avancerad fil hantering
Öppnar systeminställningar och åtkomst till
bruksanvisningen (Bruksanvisningen för eBookReader 3.0 finner du direkt via alternativ menyn)
Öppnar din listan över dina favoritböcker
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Importera och överföra innehåll
Importera innehåll
eBook-Reader stödjer USB Masslagringsenhet funktionen.
För att importera innehåll (eBooks, ljud, foto, etc.) till din eBookReader, anslut eBook-Reader till PC med den medlevererade USB
kabeln.
När du lyckats ansluta till PC, övergår eBook-Reader till USB läge och
alla funktioner stoppas.
Gå till [Min dator], dubbelklicka på eBook-Readers disk för att öppna.
Utför normal fil hanterings funktion som för andra USB enheter.
Importera DRM innehåll
eBook-Reader stödjer Adobe DRM innehåll. Adobe® Digital Editions (ADE)
krävs.
Installera Adobe® Digital Editions (ADE)
Se till att din dator är ansluten till Internet.
Du kan ladda ner installeraren från:
http://www.adobe.com/products/digitaleditions
Första gångs användare, du behöver få ett gratis Adobe® ID från
Adobe® webbsida. Klicka på [get an Adobe® ID online] länken som visas:

Ange din e-post adress och fyll i online formuläret enligt anvisningar.
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Importera och överföra innehåll
Godkänna PC och eBook-Reader
Efter registrering återgå till ADE fönstret. Mata in användarnamn och
lösenord för att aktivera ditt Adobe® konto.
Efter aktivering, anslut din eBook-Reader till din PC. ADE upptäcker
eBook-Reader och du måste godkänna enheten.
Efter godkännande, kan du finna eBook-Reader igenkänd i ADE enligt
nedan. Innehållet i eBook-Reader visas i fönstrets högra sida.

Nu kan du börja ladda ner eller köpa eBook från online eBook butiker
som stödjer Adobe® DRM.
Köpta eller nerladdade eBooks lagras i [My Digital Editions] i [Mina
Dokument].
Överföra DRM eBooks till eBook-Reader
Från ADE meny klicka på [Alla poster] i kolumnen till vänster
Poster i [My Digital Editions] listas i det högra fönstret.
Välj den önskade posten som ska överföras, <Shift> + <Left Click> för
att välja flera filer.
Dra och släpp de(n) valda posten(erna) till eBook-Readers drivenhet
lokaliserad på sista raden i vänstra kolumnen nedan.
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Användning av ADE
Varje ADE ID stöder endast 6 enheter, inklusive de master enheten (eBookReader) och slavenhet (microSD-kort).
OBS: När eBook Läsaren återställs till standardinställningarna, kommer
ALLA DRM aktiveringspost och data (inklusive DRM köpta böcker) raderas
från eBook-Reader. Du är skyldig att tillåta enheten med din ADE-ID igen.
När antalet godkända enheter har överskridit den tillåtna mängden,
kommer du över följande felmeddelande:

E_ACT_TOO_MANY_ACTIVATIONS

För att begäran om förlängning och återställning av din ADE-ID, gå till
http://www.adobe.com/support/digitaleditions/ [Skicka in en webb fall].
Du måste skriva in ditt ID ADE info.
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Läsa böcker
Öppna bok
Böcker överförda till eBook-Reader listas i home menyn.
eBook-Reader stödjer eBooks i epub, pdf, txt och FB2 format.
Använd pil knapparna för att flytta markören till vald bok och tryck
<OK> för att öppna.
Bok sidornas gränssnitt

Nuvarande sida / totalt sidor

Återstående
batterilivslängd

Typsnittsstorlek

Observera
Eftersom strömförbrukningen
varierar vid olika
funktionsläge, är denna
indikering endast för referens
vid den funktionen och är inte
100% tillförlitlig.

Vända sidor i boken
På lässidan, tryck <Nästa sida> eller <höger pilknapp> knapp för att
vända till nästa sida. För att gå till föregående sida tryck <föregående
sida> eller <vänster pilknapp>.
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Läsa böcker
Justera typsnittsstorlek
På sidan som läses, tryck <Zoom> knappen
för att öppna typsnitt storleks menyn.
Det finns 5 typsnittsstorlekar tillgängliga:
Liten, medium, stor, Xstor, Xxstor.
Flytta markören till önskad typsnitt storlek
och tryck <OK> för att bekräfta den.
Det kan ta någon tid för typsnittet att
ändra storlek.

Zooma in/ut
Du behöver använda zoom funktionen för att förstora bilder som finns i
eBook (epub, pdf, txt och FB2 filer).
Från storlek menyn välj [Förstora].
Zoom menyn öppnas.

Flytta markören till önskad zoom nivå och tryck <OK>.
I zoom läge, använd <pil> knapparna för att flytta genom de zoomade
sidorna.
Observera: Det går inte att bläddra sida i zoom läge.
Tryck <Retur> för att avsluta zoom läge och återgå till original storlek
och återuppta normal bok läsnings funktion.
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Läsa böcker
Använda alternativ meny vid läsning
På sidan som läses, tryck <meny> knappen för att öppna alternatis meny.
Möjliga alternativ:
1.
Lägga till / radera bokmärke
2.
Bokmärken
3.
Gå till sidan
4.
Musik
5.
Auto bläddra
6.
Bok information
7.
Rotera
8.
Visa inställningar
9.
Lägg till favoriter

Lägga till Bokmärken
När du läser, vänd till den önskade sidan som du vill bokmärka. Tryck
<Meny> knappen, flytta markören till [lägg till bokmärke] och klicka <OK>.
Radera bokmärken
Vänd till den bokmärke sida som ska raderas. Tryck <Meny> och flytta
markören till <Radera bokmärke>. Tryck <OK> för att bekräfta.
Du kan alternativt, radera bokmärken från bokmärkes listan.
I bokmärkes listan, tryck <Meny> och välj [Radera] för att radera det
valda bokmärket.
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Läsa böcker
Läsa från bokmärken i home menyn
I home menyn, tryck <Meny> och välj [Bokmärken] för att öppna
Bokmärkes listan.
Övre fönstret visar snabb vy av valda
böcker.

Nedre fönstret visar lista på böcker
med bokmärken. Tryck <OK> på den
önskade boken för att se den
tillgängliga bokmärkes listan.

Flytta markören till önskat bokmärke tryck <OK> för att öppna.
I bokmärkes listan, tryck <Meny> och välj [Radera] för att radera det
valda bokmärket.
Läsa från bokmärken i aktuell bok
I att läsa bok, tryck <Meny> och välj [Bokmärken] för att öppna
bokmärkes lista.
I bokmärkes listan flytta markören till önskad sida och tryck <OK> för
att öppna.
I bokmärkes listan för att radera bokmärken från listan, tryck <Meny>
för att visa alternativ menyn och välj [Radera] för att bekräfta.
Gå till sidan
Du kan hoppa till sidor med hjälp av [Gå till sida] alternativet.
I alternativ menyn, välj [Gå till sidan].

I Gå till Sidan menyn, flytta markören med hjälp av <höger/vänster Pil->
knappar. Ställ in sida nummer med < Upp/ner pil-> knapparna.
Flytta markören till [Utför] tryck sedan <OK> för att bekräfta inställningen.
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Läsa böcker
Auto bläddra
Du kan ställa eBook-Reader till [Auto Flip] läge. Auto flip möjlig varaktighet
är: 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 1 min.
Bok information
Du kan kontrollera informationen för aktuell bok från [Bok Information]
alternativet. Denna visar:
Titel, författare, förlag, filtyp, datum, filstorlek, utgivare och utgång.
Beroende av källan för eBook som du kan laddade ner/
köpte, kan en del information inte vara tillgänglig.
Rotera
•Genom den inbyggda orienteringssensorn kan du rotera skärmen i 360
grader i vilken riktning som helst och du kan därför välja om du vill läsa i
liggande eller stående läge och på vilken sida du vill ha dina kontroller.
• För detta, rotera alltid eBokläsaren ett kvarts varv och vänta tills
displayen har stannat.
• OBS: Att ändra skärmorientering fungerar inte i huvudmenyn, utan bara
om du har öppnat en eBok, bildfil etc. Notera också att vissa
nyckelfunktioner är beroende av visningsorienteringen. Om du exempelvis
har kontrollerna på vänster sida (speciellt för vänsterhänta) så kommer
knapparna för att bläddra fungera spegelvänt jämfört med beskrivningen
på sida 2.
• I liggande läge är alternativmenyn uppdelad på 2 sidor. För att komma till
sida nummer två flyttar du markören till ikonen [More>] högst upp i högra
hörnet på alternativmenyn och bekräfta med <OK>. För att återgå till
föregående sida flyttar du markören till [< Back] och bekräftar med <OK>.
I landskaps vy är knapp layouten som följer:

OBS: Om du vill spela musik samtidigt som du tittar på bilder, starta då
musiken först i hemmenyn.
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Läsa böcker

Visa inställningar
För att justera typsnittsfärg, bakgrundsfärg, skärpa under läsningen
Observera: Ändringen av typsnittsfärg och bakgrund avser endast txt
och epub dokument.
Lägg till favoriter
Du kan lägga till böcker till din favoritlista. I alternativ menyn flytta
markören till [Lägg till favoriter] för att lägga till aktuell bok i
favoritlistan.
I home menyn, tryck <Meny> knappen och välj [Favoriter] för se böcker
i favoritlistan.
För att ta bort böcker ur listan:
1.
Öppna favoritlistan från home menyn. Flytta markören till önskad
boktitel. Tryck [Meny] knappen och välj [Radera] från listan.
2.
Från lässidan tryck [Meny] knappen och välj [Radera från
favoriter] från alternativ menyn.
Spela bakgrundsmusik under läsning av en eBook
eBook-Reader stödjer bakgrundsmusik läsning av en eBook eller tittar
på bilder.
För att kontrollera musik uppspelningen i boksidan, tryck knappen
<Music (Play/Paus)> och en mini musik spelare kontroll bar visas i
nedre delen av sidan.

Tryck kontroll knapparna för att styra musik uppspelningen.
Tryck <Retur> för att återgå till boksidan återgå till normal bok läsnings
funktion.
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Spela musik-/ljudfiler a
Music Player
I home menyn, tryck <Meny> för att visa alternativ meny.
Flytta markören till [Music] och tryck <OK> för att bekräfta.

I musik spelaren, tryck <OK> för att spela/pausa musik uppspelning
Tryck <höger pilknapp> för att spela nästa låt, tryck och håll för att
spola framåt.
Tryck <vänster pilknapp> för att spela föregående låt, tryck och håll för
att spola tillbaka.
Tryck <Pil Upp> för att öka volymen.
Tryck <Pil ner> för att minska volymen.
Använda alternativ meny i musik spelare
I musikläget trycker du på <Menu>-knappen för att
aktivera alternativsmenyn.
EQ inställning – flytta markören till [EQ
inställning], tryck [vänster] eller [höger]
knappen för att välja önskat EQ läge
Spela läge – flytta markören till [spela
läge], tryck [vänster] eller [höger] knappen
för att välja önskat spelningsläge
För att se alla sparade ljud filer
För att sortera ljud filer efter genre
För att sortera ljud filer efter album
För att sortera ljud filer efter artist
Uppdatera media (ingen bild tillgänglig):
Används för att uppdatera spellistan ifall
minneskortet tagits bort när eBokläsaren
har stängts av.
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Titta på bilder
Observera: Organisera bildernaa i en specifik mapp för enklare
navigering.
I home meny, tryck <Meny> för att visa Alternativ meny.
Flytta markören till [Foto] och tryck <OK> för att bekräfta.
Övre fönstret visar snabb förhandsbild
av det valda fotot.

Nedre fönstret visar fillistan i eBook
Player.

Använd <Pil> knapparna för att navigera genom filerna/mapparna.
Tryck <OK> på det valda fotot för att visa en helskärm.
I helskärm läge, tryck <vänster/höger Pil> knapp för att se föregående
och nästa bild.
Zooma in/ut bilder
Beroende på bildfil finns olika zoomalternativ tillgängliga.
För att förstora en bild trycker du på <Zoom>-knappen i fullskärmsläget.
Tryck <Retur> knappen för att återgå till normal storlek och återgå till
normal funktion.
Bildspel
För att starta ett bildspel trycker du på <Menu>[Slideshow] i
fullskärmsläge.
I alternativmenyn väljer du [Slide Time] för att anpassa bildspelets
varaktighet.
Från rulliste menyn, välj [Diatid] för att justera tiden för bildspelet.
Tumnagel vy
I helskärmsläge tryck <Meny>  [Tumnagel] för att visa bilder i
tumnagelsläge.
För att avsluta tumnagel vy, tryck <Menu> en gång för att återgå till
helskärmsläge.
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Fil explorer
I home meny, tryck <Meny>[Explorer]
Tryck <vänster> / <höger> för att välja internt / microSD kort minne
och tryck [OK] to enter.
Tryck <Retur> för att avsluta nuvarande register och markören
flyttar till toppen för minnesval.
Kopiera/klistra fil
Du kan kopiera filer/mappar från microSD/microSDHC kort till internt
minne och omvänt.
Från fillistan flytta markören till önskad fil att kopiera. Klicka <Meny>
och välj [Kopiera].
Från explorer, gå till det önskade registret för att spara den
kopierade filen. Klicka <Meny> och välj [Klistra] att börja kopiera filer
till det nya registret/mappen.
Observera: Direktkopiering av filer från det interna minnet till
minneskortet stöds inte för NTFS- formaterade minneskort. Denna
funktion är endast möjlig med FAT32-formaterade minneskort.
Observera: Det kan ta längre tid att klistra filer/mappar som är stora.
Radera filer
Från explorer flytta markören till önskad fil att radera. Tryck [Meny] för att
öppna visa inställning och välj [Radera] för att starta.
Observera: Det kan ta längre tid att radera filer/mappar som är stora och
många.
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Inställningar
I home meny, tryck <Meny> för att visa Alternativ meny.
Flytta markören till [Inställningar] och tryck <OK> för att bekräfta.
Tid och datum
För att ställa in tid och datum för eBook-Reader:
Tryck <vänster/höger Pil> knappar för att flytta markören.
Tryck <Upp/ner Pil> knappar för att mata in ett värde.
För slutligen pekaren till "OK" och bekräfta ditt val med <OK>knappen.
Enhetens standby
För att aktivera/avaktivera det automatiska standby-läget (LCDavstängning) efter en given tid.
För att manuellt ställa in standby-läge för e-bokläsaren, tryck kort på
<Power>-knappen. Tryck kort på <Power>-knappen för att lämna
standby-läget igen.
Format minne
Du kan formatera det interna minnet och minneskortet.
Varning: All data går forlorat!
Backa upp dina data innan du genomför detta.
Om
Visar produktinformation om e-bokläsaren (t.ex. aktuell firmwareversion)
Strömhantering
Visar verklig tid för batteriladdning och urladdningsstatus för eBookReader.
Återställ fabriksinställningar
För att återställa eBook-Reader standardinställningar.
Varning: Förlust av alla DRM-skyddade e-bokaktiveringar – se s. 9
Språk
För att ställa in systemspråk för eBook-Reader.
Bruksanvisning
För att läsa den digitala versionen av bruksanvisningen. (Bruksanvisningen
för eBook-Reader 3.0 finner du direkt via alternativ menyn)
Observera: Bruksanvisning på andra språk finner du på TrekStor webbsida:
http://www.trekstor.de.
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Problemlösning
Om eBook-Reader inte fungerar som förväntat pröva följande steg.
eBook-Reader svarar inte eller kan inte sättas på.
Återställ eBook-Reader genom att trycka och hålla ström knappen i 6
sekunder. eBook-Reader tvingas stänga av om den är på och du
ombeds att återstarta eBook-Reader.
Batteriet är helt urladdat Ladda eBook-Reader batteriet via USB (eller
USB adapter).
Batterilivslängden verkar kort
Arbetstemperaturen är under 10oC. Detta är på grund av batteriets
karakteristik och inget fel.
Batteriet används inte under längre tid. Ladda eBook-Reader batteriet
på nytt.
Batteriet är inte fullt laddat. Ladda eBook-Reader batteriet i minst 4
timmar.
Batteriet behöver bytas ut. Kontakta den auktoriserade återförsäljaren
för service.
Det tar lång tid innan displayen visas.
Detta är på grund av displayens karakteristik, speciellt i miljö med låg
temperatur, och ingen felaktig funktion.
En bok kan inte läsas
Upphovsrättsskyddade böcker kan inte läsas på apparaten utöver de
godkända. Var god och se till att din e-bokläsare är registrerad innan du
använder t.ex. Adobe® Digital Editions.
Kontrollera om boken är utgången.
Kontrollera om bokformatet stöds av läsaren.
eBook-Reader kaqn inte användas vid USB anslutning
eBook-Reader kan inte användas vid anslutning till PC.
Koppla bort eBook-Reader från datorn för att återställa funktionen.
För att använda eBook-Reader under laddning, klicka på ikonen [Säker
borttagning av Maskinvara] placerad i nedre vänstra hörnet för att
skilja data anslutningen med datorn. När eBook-Reader säkert har
skiljts, laddar datorn endast eBook-Reader och du kan nu åter uppta
normal funktion.
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Försiktighetsåtgärder och underhåll
Batteriet
Ladda endast batteriet i temperaturer som ligger mellan 0 till 35
grader Celcius.
Ladda inte eBook-Reader om batteriet är skadat eller läcker.
Funktionen
Exponera aldrig eBook-Reader för extremt ljus, temperatur, fukt
eller vibrationer.
Vira aldrig in eBook-Reader i något när den används eller laddas.
Värme kan öka i enheten under laddning eller om den används
under en längre tid.
Använd inte eller förvara eBook-Reader i någon av följande
förhållanden:
A. Extremt hög temperatur, t.ex. en solvärmd bil
B. Direkt solljus
C. Hög luftfuktighet eller platser med korrosiva ämnen
D. Förhållanden under noll grader, speciellt i vintertider
Hörlurar
Att lyssna på ljud med hög volym under längre tid kan medföra
hörselskada. För att förhindra skada på din hörsel håll volymen på en
lämplig nivå.
Använd inte hörlurar under körning, cykling eller vid användande av
någon motor. Det kan också vara potentiellt farligt att spela med hög
volym under promenad speciellt vid övergångsställen.
Rengöring och underhåll
Om eBook-Reader blir våt, stäng av läsaren omgående. Vänta tills
eBook-Reader torkat helt innan du slår på den igen.
Rengör skärmen med en mjuk trasa; var försiktig och torka inte med
någonting som är slipande. När du bär din eBook spelare i en väska,
ha den i en lämpligt skyddfodral (ingår ej i leveransen) för att
undvika repor.
Om eBook-Reader behöver service, kontakta den auktoriserade
återförsäljaren via den kontakt information som ges på garantikortet.
Felaktig service kan annulera garantin.
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Försiktighetsåtgärder och underhåll
microSD/microSDHC kort
Efter att ett microSD/microSDHC kort satts i, om eBook-Reader inte
reagerar, ta ut kortet och sätt i det igen.
Ta inte ut microSD/microSDHC kort eller stäng av läsaren under
läsning eller data skrivning för att förhindra skadad data och eBookReader.
Se till att microSD/microSDHC kortet är upplåst innan data skrivs
eller raderas på microSD/microSDHC kortet.
Backa upp dina filer och data före formatering av
microSD/microSDHC kortet. Formatera microSD/microSDHC kortet i
FAT/FAT32.
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Copyrights och varumärkes anmärkningar
Upphovsrättslagar förbjuder kopiering av denna produkts data eller
innehåll i denna anvisning (bilder, relaterade dokument, etc.) i sin helhet
eller delar därav utan godkännande från upphovsrättsinnehavaren. Vidare
är det med undantag för personligt bruk förbjudet att använda data eller
innehåll i denna anvisning utan TrekStor GmbH’s godkännande.
Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken från
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac OS är ett registrerat varumärke från Apple Inc. i USA och eller andra
länder.
Linux är ett registrerat varumärke från Linus Torwalds i USA och/eller
andra länder.
Adobe, Adobe logo, Reader och PDF är antingen registrerade varumärken
eller varumärken från Adobe Systems Incorporated i USA och eller andra
länder.
Sennheiser är ett varumärke från Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.
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Support information
If you have any questions regarding your TrekStor product, please
proceed as follows:
Check the features as well as the functions of your device (apparent
on the packaging), in order to use the correct settings.
Read the manual carefully.
Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-todate information concerning your product (e. g. available most
recent firmware releases).
In the case you have further questions regarding your product, please
note the following TrekStor support options:
FAQ
The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving
hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions
concerning our products.
E-Mail
Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to
support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other
countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
Phone support
Please find the number of the support hotline for your country on our
website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de
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