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1
1.1

Lär känna din TrekStor eBook Reader Pyrus
Kontrollknappar
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A) d Vända tillbaka: Använd denna knapp på höger och
vänster sida av läsaren för att vända tillbaka en sida i en bok
eller för att ta fram föregående menysida i en viss meny.
B) J Vända framåt: För att vända sida framåt i en bok
eller för att visa menysidan i en viss meny, tryck på knappen
på höger eller vänster sida av skärmen.
C) h Ta fram startskärmen: Använd h -knappen för
att gå från en sida tillbaka till startskärmen.
D) l Ta fram huvudmeny eller undermeny: Från
startskärmen kan du via denna knapp nå huvudmenyn i
eBook Reader. Om du har en eBok öppen, kan eBokens
meny tas fram via denna knapp. Även andra undermenyer
kan tas fram från andra funktioner/lägen, såsom bilder,
bokmärken, favoriter, utforskaren.
E) Navigeringsknapp: Använd denna knapp för att välja
böcker, scrolla igenom menyer och vända sidor.
F) z OK-knapp: Använd denna knapp för att bekräfta
senaste val.
G) 2 Bakåtknapp: 2 -knappen tar dig alltid till
föregående menynivå resp. stänger eller avslutar en meny
eller en översikt.
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H) 0 Sök/Textinmatning: Om du läser en eBok eller
startat sökfunktionen i en av undermenyerna, används
denna knapp för att komma åt tangentbordet på skärmen
för att kunna mata in text eller för att stänga det igen.
I) microSD/microSDHC korthållaren: Du kan utöka
lagringsutrymmet i denna eBook Reader med hjälp av
minneskort i storlek upp till 32 GB. Sätt i minneskortet med
kontakten uppåt i minneskortshållaren tills du känner ett
svagt knäpp.
J) Micro USB-port: Koppla din eBook Reader till din dator
via Micro USB-porten och medföljande USB-kabel. På detta
sätt kan du spara nya eBöcker på din Läsare och ladda
batteriet. För att ladda batteriet, kan du även koppla Läsaren
med lämplig strömförsörjning (exempelvis, TrekStor USB
Charger e.fx) till ett eluttaget.
K) ) Strömbrytare (på/av): Tryck in och håll nere denna
knapp i 2-3 sekunder för att sätta på eller stänga av eBook
Reader igen. Om du trycker på ä -knappen en kort stund,
aktiveras eller avaktiveras standby-läget.
L) LED-läget: Under laddning tänds LED-läget. När
laddningen är klar släcks LED-läget.
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1.2

Startskärmen på eBook Reader Pyrus
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På startskärmen visas de böcker som du nyligen läst och
laddat till Läsaren.
• Högst upp visas den bok som senast öppnats med titel,
författare, när den senast lästes, antal sidor och ett stycke
från den senast visade sidan.
• Nedanför visas de tre senast öppnade eBöckerna med titel
och författare.
• Du hittar de två eBöckerna som senast sparats på din
eBook Reader under "NYTILLAGDA".
• Du kan nå alla lagrade eBöcker på din Läsare via knappen
"BIBLIOTEK".
Välj med navigeringsknapparna en bok från översikten eller
från biblioteket och bekräfta genom att trycka på z knappen. Senaste valet är alltid markerat med en fet linje.
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1.3

Huvudmeny för eBook Reader
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Du kan nå huvudmenyn i eBook Reader med l -knappen,
placerad till vänster om navigeringsknapparna, efter att du
startat startskärmen.
1.3.1
Bokmärken
Här finns angivna bokmärken sorterade efter boktitel.
Radera bokmärken
Om du vill radera ett eller flera bokmärken i en bok, kan du
radera var och ett för sig genom att direkt välja bokmärke
via titel, sedan välja undermeny via l -knappen och sedan
välja alternativet "RADERA BOKMÄRKE". Om du vill radera alla
bokmärken i en titel, välj titel och öppna undermenyn direkt
genom att trycka på l -knappen. Du har nu möjligheten
att radera alla bokmärken som lagrats i denna bok.
1.3.2
Bibliotek
Här hitter du alla dina eBöcker som finns lagrade på din
enhet.
1.3.3
Beställa eBöcker
Ta reda på var och hur du kan beställa fler eBöcker.
1.3.4
Sök eBöcker
Du kan söka en bok via titel, namn på författare eller namn
på filen via den inbyggda sökfunktionen. För detta ändamål
använd tangentbordet och navigera med
navigerinsknapparna i bokstavfönstret. Om du vill välja ett
omljud eller ett specialtecken, kan du nå de olika
tangentborden med hjälp av knapparna J or d som
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finns på sidan. Avsluta ditt uppslag genom att klicka "FÄRDIG"
på tangentbordet eller genom att stänga tangentbordet
med 0-knappen. Starta sökningen genom att bekräfta
med z-knappen.
1.3.5
Utforskaren
Utforskaren visar eBöcker och bilder du har laddat ner till din
Läsare, sorterade efter mappar.
Info: Filformat som inte stöds av eBook Reader,
markeras med ett frågetecken.
Sök i Utforskaren: Om du vill söka en fil i Utforskaren, gör
på samma sätt som vid sökning av eBöcker (1.3.4).
Radera: Här kan du radera filer direkt från enheten. För att
göra det, välj en eBok eller en bild och välj sedan "RADERA" via
undermenyn. Bekräfta ditt val i nästa fönster med "JA".
1.3.6
Bilder
I detta läge, kan bilder som lagrats i enheten eller på
minneskortet visas som lista eller som ikoner. Visningen kan
ändras genom att trycka på l -knappen i bildmenyn.
Öppna bilder: Välj med navigeringsknapparna önskad bild
och öppna den genom att trycka på z -knappen. Om du
öppnat en bild, är fler visningsmöjligheter tillgängliga via
l -knappen.
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Vända: Du kan rotera vald bild 90 grader medurs eller
moturs. Välj "ROTERA" i bildmenyn och sedan önskat
rotationshåll. Med 2 -knappen återställs bilden till
ursprungligt läge.
Zooma: Tryck på l -knappen och välj "ZOOMA IN" eller
"ZOOMA UT" i menyn för att förstora eller förminska bilden.
2 -knappen återställer originalstorleken på bilden.
Bildspel: Här kan du ange om och hur snabbt dina bilder
sekventiellt skall visas i ett bildspel.
1.3.7
Inställningar
För att justera din Läsare efter dina läsvanor, finns olika
anpassningsmöjligheter under "INSTÄLLNINGAR".
Uppdateringsintervall Sida: Här kan du ange hur ofta
sidan i en eBok skall uppdateras fullständigt. Ju mer sällan
sidan uppdateras, desto större är sannolikheten att så
kallade spökbilder uppstår på skärmen på din läsare.
Info: Spökbilder är en vanlig effekt som kan uppstå när
man arbetar med digitala bläckskärmar. Om många
sidor startas i följd utan en fullständig uppdatering av
skärmen, kan det hända att "rester" från förgående sidor
framträder på efterföljande sidor.
Spökbilder kan förhindras genom att ofta uppdatera
skärmen. Detta kräver dock mer ström än vid längre
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uppdateringsintervaller. Du kan välja att utföra en
fullständig sidouppdatering efter varje, var 3:e eller var 5:e
sida på din eBook Reader.
Strömsparande inställningar:
Standby: I standby-läget utförs en del funktioner i
skärmbakgrunden – till skillnad från att stänga av Läsaren
helt. Här ställer du in efter hur lång tid standby-läget
automatiskt skall aktiveras, om inga knappar rörs.
Du kan också aktivera eller inaktivera standby-läget genom
att trycka på ä -knappen. Om du "väcker upp" eBook
Reader från standby-läget, kommer du att se sista sidan eller
sista menyn som visades före aktivering av standby-läget.
Automatisk avstängning: Ställ in när din enhet
automatiskt skall stängas av för att minska
strömförbrukningen på din Läsare.
Tidsperioden före automatisk avstängning startar först när
Läsaren ändras till standby-läge. Om du har stängt av
standby-funktionen, startar tidsperioden när du senast
tryckte på en knapp på din Läsare.
Din läsprocess sparas alltid när du slår av enheten, så du kan
fortsätta läsa där du senast slutade.
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Håll nere ä -knappen på eBook Readers i 2 till 3 sekunder
för att starta den igen. Om läsaren stängts av, öppnas alltid
startskärmen när den slås på.
Tid & Datum: Här kan du ställa in tid och datum på din
enhet. Använd navigeringsknapparna för att justera
inställningarna och bekräfta med "OK".
Språkinställningar: För att ändra systemspråk på din eBook
Reader, öppna menyn "SPRÅK" och välj önskat språk med
navigeringsknapparna.
Formatera enhetens minne: Om du väljer denna funktion
och bekräftar ditt val, raderas alla filer på din enhet.
Säkerhetskopiera därför din data innan formatering.
Ladda standardinställningar: Denna funktion återställer
alla inställningar tills fabriksinställningar. Inga filer (ex.
eBöcker eller bilder) som lagrats på din eBook Reader
kommer att raderas.
Enhetsinformation: Enhetsinformationen innehåller all
viktig information gällande systemet i din eBook Reader.
Mjukvaruversion, tillgänglig lagringskapacitet i internminnet
såväl som eventuellt externt minneskort, visas.
DRM auktoriseringsinformation: Om din enhet redan
auktoriserats med Adobe® Digital Editions (ADE) på din PC,
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visas ditt Adobe ID. Om inte, auktorisera din enhet som
beskrivet i avsnitt 3.2.4.
Om du vill radera DRM-tillståndet på din eBook Reader,
klicka på menyn och bekräfta förfrågan.
VARNING: Om DRM-tillståndet raderas på eBook
Reader, raderas ALLA DRM-aktiveringar på köpta DRM
eBöcker från din eBook Reader. I detta fall måste du
auktorisera din enhet med ditt ADE ID.
1.3.8
Manual
Här hitter du en detaljerad användarmanual för din eBook
Reader.
1.3.9
Tillbaka tills startskärmen
Du kan stänga huvudmenyn antingen via detta fält eller du
kan trycka på 2 resp. h -knappen för att återvända till
startskärmen.
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2

Ladda eBook Reader

Du måste ladda eBook Reader både före och efter första
användning såväl som när batteriet börjar bli urladdat.
När du har anslutit din TrekStor eBook Reader Pyrus till en
dator via den medföljande Micro USB-kabeln eller en
strömkabel (t.ex. TrekStor USB-Charger e.fx) till ett elektriskt
uttag, laddas den automatiskt. Efter ca 3 timmar är batteriet
fulladdat och laddningsprocessen avslutas automatiskt för
att förhindra överladdning.
Notera: Under ladding tänds LED-läget. När laddningen
är avslutad, släcks LED-läget.
Varning: Batteriets maximala livslängd uppnås efter ca
10 laddningsomgångar.
Tack vare den intelligenta energisparfunktionen i eBook
Reader Pyrus kan du läsa i veckor med endast en
batteriladdning.
Om eBook Reader är påslagen visas batteristatus i övre
högra hörnet på displayen.
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3

Slå på och av eBook Reader

Tryck och håll nere ä -knappen i 2 till 3 sekunder för att slå
på eBook Reader. Det tar en stund för eBook Reader att
starta och ladda innehållet.
Notera: Om inte eBook Reader startar, måste den
laddas.
För att slå av eBook Reader tryck och håll nere ä -knappen
i 2 till 3 sekunder.
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4.1

Använda minneskort
Sätta i minneskort

eBook Reader stöder microSD/microSDHC minneskort. Sätt i
minneskortet enligt följande:
Försäkra dig om att minneskortet är rätt isatt med kontakten
uppåt. Sätt i minneskortet i korthållaren tills det knäpper till
Varning: Du kan förstöra minneskortet och eBook
Reader, om du sätter i minneskortet upp och ner.

4.2

Ta ur minneskort

Tryck först lätt på minneskortet och avlägsna det sedan
försiktigt.
18

Notera: När du sätter i eller tar ur minneskortet kan det
ta några sekunder för eBook Reader att uppdatera
materialet.
Notera: Om eBook Reader inte visar någon reaktion
efter insättning av ett microSD/microSDHC minneskort,
ta ur kortet och sätt i igen.
Varning: Avlägsna inte minneskortet då något innehåll
spelas upp. Då störs driften av Läsaren och enheten kan
behöva startas om.

4.3

Restriktioner på NTFS fil-system

Om ditt minneskort är formaterat i NTFS-format, känner inte
Adobe® Digital Editions, igen lagrade eBöcker om din eBook
Reader är ansluten till PC. (Rekommenderat filsystem:
FAT32)
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5
5.1

Läsa en eBok
Öppna en eBok

5.1.1
Via biblioteket
Du kan antingen välja och läsa en eBok direkt från
startskärmen eller öppna ett bibliotek och läsa boken
därifrån.
eBöckerna sorteras efter titel och visas i en översikt. Med
hjälp av menyn kan du ändra till visning av bokomslag och
sortera eBöckerna efter "TITEL", "FÖRFATTARE", "SENAST LÄSTA" eller
"NYTILLAGDA". Under "FAVORITER" finns alla eBöcker som tidigare
valts som favoriter.
Dessutom har du möjlighet att i bibliotekets undermeny
söka via titlar, namn på författare och filnamn. Ta fram
undermenyn via l -knappen och sedan sökningen.
Fortsätt sökandet på samma sätt som beskrivs under 1.3.4.
5.1.2
Via startskärmen
Öppna en eBok genom att välja den med hjälp av
navigeringsknapparna och tryck sedan på z -knappen för
att bekräfta ditt val.
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5.2

Läsa eBöcker

Om du öppnat en eBok, kan du vända sida genom att trycka
på J eller d -knappen. Ovanför eBoken visas titel,
nuvarande sida samt totalt antal sidor.
Notera: Totala antalet sidor i en eBok kan ändras
beroende på vald tekkensnitsstorlek, marginaler eller
radavstånd.
Använd l -knappen för att öppna eBokens meny och för
att få mer information om boken, göra justeringar eller ange
ett bokmärke.
5.2.1
Ange ett bokmärke
Med denna åtgärd kan du markera en viss sida i din bok, så
att du snabbt kan hitta den igen när du fortsätter läsa. Om
du anger ett bokmärke på den sida som du precis läser, visas
alternativet "TA BORT BOKMÄRKE".
5.2.2
Bokmärken
Här finns en lista av bokmärken som redan angetts i aktuell
bok. Gå till önskat bokmärke och bekräfta ditt val genom att
trycka på z -knappen. Om du vill radera ett eller flera
bokmärken i en bok, välj alternativet "RADERA BOKMÄRKEN" eller
"RADERA DESSA BOKMÄRKEN" och bekräfta raderingen med "JA".
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5.2.3
Innehållsförteckning
Här kan du se innehållet. Gå till önskat kapitel eller avsnitt
och bekräfta ditt val genom att trycka på z-knappen.
Vänligen notera att inte alla böcker har en
innehållsförteckning.
5.2.4
Gå till sida
Öppna en specifik sida i din eBok genom att ange
sidnummer. Gå in på önskad sida genom att använda
navigeringsknapparna; bekräfta ditt val med z -knappen.
5.2.5
Sök
Här kan du söka ett specifikt ord i en bok. Försätt som
beskrivet i 1.3.4. Om sökningen lyckats är sökordet markerat
i eBoken. Använd navigeringsknapparna för att hoppa till
nästa sökresultat.
5.2.6
Storlek Tekkensnit
Alla föredrar olika storlekar på tekkensnitet. Din Läsare
erbjuder därför möjligheten att från 6 olika
tekkensnitsstorlekar välja den storlek som passar dig bäst.
5.2.7
Tekkensnit
ENDAST FÖR DOKUMENT I TXT-FORMAT
Om du har öppnat ett dokument i formatet *.txt, kan du
välja olika tekkensnit att visa texten i.
5.2.8
Radavstånd
ENDAST FÖR DOKUMENT I TXT FORMAT
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Det finns olika alternativ för radavstånd. Justera den som
känns bekvämast för dig att läsa.
5.2.9
Marginaler
Ställ in vidden på sidomarginalerna.
5.2.10 Bara text (Flöde)
ENDAST FÖR DOKUMENT I PDF-FORMAT
Med detta alternativ kan du ställa in så att endast texten
visas i en PDF-fil. Bilder döljs i denna inställning.
5.2.11 Rotera skärmen
Du kan rotera skärmen i en eBok 90 grader medurs eller
motors. Välj önskat rotationshåll.
5.2.12 Vänd automatiskt
Med denna funktion kan du ställa in tidsintervallen i vilka
sidorna i din eBok skall vändas automatiskt. Detta medför att
du slipper använda händerna när du läser.
5.2.13 Uppdatera sida
Här kan du välja intervall för uppdatering av skärmen. För
mer information gällande sidformat och så kallade
spökbilder , se 1.3.7.
5.2.14 Lägg till favoriter
Lägg till senast lästa eBok i din lista med favoriter via denna
meny. Listan med favoriter finns sorterad efter titel i
alternativmenyn i bibilioteket.
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5.2.15 eBook information
Om du väljer denna meny, visas titel, författare, filnamn och
förläggare av eBoken.
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6

Ladda nya eBöcker till din eBook Reader

För att ladda ner nya eBöcker till din Läsare, ansluter du den
till en dator med hjälp av medföljande Micro USB-kabel.
När du anslutit den på rätt sätt till datorn, ändras eBook
Reader tills USB-läget och läsläget avbryts.
eBook Reader bör nu upptäckas och visas som "FLYTTBAR DISK"
(eller "ENHET" på en Mac) "TREKSTOR". Dubbelklicka på den
flyttbara disken eller enheten på eBook Reader för att öppna
den.
microSD/microSDHC kortläsaren på eBook Readers känns
igen och visas både som "FLYTTBAR DISK" eller en extra "ENHET"
med namnet "TREKSTOR". Du kan endast komma åt denna om
ett minneskort är insatt i korthållaren.

6.1

Överföra eBöcker utan kopieringsskydd och
bilder till eBook Reader

Välj önskade eBöcker på din dator och kopiera dem till
vilken mapp som helst på den flyttbara disken "TREKSTOR", på
din eBook Reader. Gör på samma sätt om du vill överföra
bilder till din eBook Reader.

6.2

Överföra ePUB och PDF-filer med DRM
kopieringsskydd till eBook Reader
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Denna eBook Reader stöder även material som skapats med
Adobe® ADEPT kopieringsskydd.
6.2.1
Varför DRM?
Många eBöcker är krypterade med DRM-skydd. Denna
kryptering är skapad för att skydda upphovsrätten för
författare och förläggare. Då en eBok är bunden till en viss
Adobe® ID vid nedladdning till en enhet eller dator, kan den
inte spelas på några andra enheter. Detta innebär att
spridning av upphovsrättskyddat material, ex. nätverk för
fildelning på Internet, kan förhindras.
6.2.2
Adobe® ID
Du behöver en Adobe® ID för att registrera din enhet till ditt
namn och för att tillåta kopieringsskyddade eBöcker för din
enhet. Registrering av en Adobe® ID är gratis och kan enkelt
utföras på www.adobe.se eller under installationen av
Adobe® Digital Editions.
Du kan ladda ner mjukvaran Adobe® Digital Editions gratis
på www.adobe.com/se/products/digitaleditions. Denna
används för att ladda DRM kopieringsskyddade eBöcker och
för att föra över dessa eBöcker till din Reader.
6.2.3
Installera Adobe® Digital Editions (ADE)
För att kunna ladda ner Adobe® Digital Editions (ADE), måste
din dator vara ansluten till Internet.
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Du kan ladda ner Adobe® Digital Editions på
http://www.adobe.com/se/products/digitaleditions. Följ
instruktionerna i programmet för att installera ADE.
Vid installation av ADE, kan du gratis skapa ditt Adobe® ID,
om du inte har något.
Fyll i din e-postadress och formuläret online genom att följa
instruktionerna.
Efter registrering, återgår du till ADE -fönstret.
6.2.4
Auktorisera enhet
Ange ditt användarnamn och lösenord för att aktivera ditt
Adobe® -konto. Anslut din eBook Reader till din PC. ADE
känner igen eBook Reader och uppmanar dig att auktorisera
enheten. Fullfölj auktoriseringen för att kunna överföra
kopieringsskyddade eBöcker till din enhet. Utan fullföljd
auktorisation är detta inte möjligt.
Notera: Varje Adobe ® ID stöder upp till 6 bärbara
enheter. Efter auktorisering, visas eBook Reader i den
vänstra kolumnen i Adobe® Digital Editions. Innehållet i
Läsaren visas i det högra fönstret.
6.2.5

Ladda ner en eBok med hjälp av Adobe® Digital
Editions och kopiera till din eBook Reader

Följ dessa steg för att ladde en eBok till din TrekStor eBook
Reader, med hjälp av Adobe ® Digital Editions:
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1) Du har köpt en bok i en internetbutik och vill ladda ner
den. För att göra detta, välj nedladdningslänken på sidan.
2) En dialogruta öppnas. Välj i detta fönster alternativet
"ÖPPNA MED ADOBE DIGITAL EDITIONS" och bekräfta ditt val med
"OK".

Nu öppnas Adobe® Digital Editions och din eBok laddas ner
och lagras i mappen "MINA DIGITALA UTGÅVOR" (Windows® 7:
"BIBLIOTEK  DOKUMENT" eller Windows® XP: "MINA FILER".
Du kan nu kopiera eBoken genom att dra och lägga den på
din enhet. Bara klicka på eBoken och dra med musen till din
Reader ("TREKSTOR").
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Efter lyckad överföring kan eBoken visas på din eBook
Reader.
Notera: Om Adobe® Digital Editions inte kan ladda ner
eBoken automatiskt, ladda eBokens *.acsm-fil och följ
dessa steg:
Öppna mappen där du laddade ner *.acs-filen. Dubbel-klicka
på *.acsm-filen och avsluta sedan nedladdningen av eBoken
med Adobe® Digital Editions. Nu ska nedladdningen starta
och eBoken bör länkas till din Adobe® ID.
Varning: Om DRM-tillståndet raderas på eBook Reader,
raderas ALLA DRM-aktiveringar på köpta DRM eBöcker
från din eBook Reader. I detta fall måste du auktorisera
din enhet med ditt ADE ID.
Notera: Mer information om Adobe® Digital Editions, din
Adobe® ID och Adobe® ADEPT kopieringsskydd finns
tillgängligt på
http://www.adobe.com/se/products/digitaleditions/help/.
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7

Logga ur och koppla från datorn från eBook
Reader

Följ rekommenderad urloggningsmetod för att undvika
skador på enheten eller förlust av data!
Windows® 7/Vista™/XP
Klicka med vänster musknapp på symbolen "SÄKER
BORTTAGNING AV maskinvara" i nedre högra hörnet av
aktivitetsfältet. Klicka i popup-menyn på "USB Mass Storage
Device - Drive" och koppla sedan din eBook Reader från
datorn.
Mac® OS X ab 10.4
Ta bort enheten "TREKSTOR" från "Desktop" genom att klicka
på ikonen för enheten och dra den till ikonen för
papperskorgen. Nu kan du koppla från eBook Reader från
din dator.
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8
8.1
•

•

8.2
•
•
•

•
•

Säkerhetsinstruktioner
Batteri
Ladda endast batterierna i temperaturer från 0° till 35°
C.
Ladda ej eBook Reader om batteriet är skadat eller
läcker.

Drift
Utsätt inte eBook Reader för starkt ljus, höga
temperaturer, fukt eller vibration.
Täck inte över eBook Reader under användning eller
laddning. Detta kan leda till överhettning.
Skydda eBook Reader från:
- Extremt höga temperaturer
- Direkt solljus
- Hög fuktighet eller frätande ämnen
- Temperaturer under fryspunkten
Slå genast av eBook Reader, om den blir våt. Vänta med
att slå på eBook Reader igen tills den är helt torr.
Kapaciteten som anges av ditt operativsystem kan skilja
sig från den faktiska kapaciteten hos din enhet. Liksom
de flesta tillverkare av hårdvara, använder TrekStor
prefixen för enheter (t.ex. 1 GB = 1.000.000.000 bytes)
som föreskrivs av det Internationella Systemet för
Enheter (SI). Tyvärr följer många operativsystem inte
denna norm, och visar lägre kapacitet eftersom de
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baserar sina beräkningar på antagandet att 1 GB = 230
bytes = 1.073.741.824 bytes.

8.3
•

•

•

Rengöring och underhåll
Rengör skärmen med en fuktig trasa, använd inga
slipande rengöringsmedel. Förvara eBook Reader i
lämpligt, skyddande fodral för att undvika repor (ingår
ej).
Tekniskt arbete på produkten får endast utföras av
kvalificerad personal. Produkten får inte öppnas eller
förändringar göras. Komponenterna får inte servas av
användaren.
Se till att omgivningen är så dammfri som möjligt när du
använder och förvarar enheten.
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9

Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrättslagar förbjuder kopiering av all data av denna
produkt eller materialet i denna manual (illustrationer,
relaterade dokument etc.) i sin helhet eller i delar utan
tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
Dessutom är användningen av data från denna produkt eller
materialet i denna manual ej tillåtet utan tillstånd från
TrekStor GmbH's förutom för enskilt bruk.
Windows och Windows Vista är var för sig registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Mac OS är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i
USA och/eller andra länder.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torwalds
i USA och/eller andra länder.
Adobe, Adobe-logotypen, Reader och PDF är var för sig
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe
Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ständigt förbättra
produkten. Dessa förändringar kan göras utan att direkt
beskrivas i denna bruksanvisning. Av denna anledning
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kanske inte informationen i bruksanvisningen återspeglar
aktuell status.
Tillverkaren garanterar endast lämplighet för produktens
avsedda ändamål. Dessutom är tillverkaren inte ansvarig för
skador eller förlust av data och därtill efterföljande
konsekvenser.
Copyright© 2012 TrekStor GmbH. Alla rättigheter
förbehållna. Andra nämnda produkt- eller företagsnamn kan
vara varumärken eller varumärken från respektive ägare.
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10

Supportinformation

Om du har några frågor gällande din TrekStor produkt, gör
enligt följande:
Kontrollera egenskaper samt funktioner i din enhet (synliga
på förpackningen), för att använda rätt inställningar.
Läs manualen noga.
Informera dig själv på vår hemsida www.trekstor.de/en om
aktuell information gällande din produkt (t.ex. senaste
tillgängliga mjukvaruversioner).
Om du har ytterligare frågor gällande din produkt, se
följande TrekStor supportalternativ:
FAQ
FAQ på vår hemsida erbjuder en rad olika tips på
problemlösning. Här kan du få svar på de vanligaste
frågorna gällande våra produkter.
E-Mail
Fyll i formuläret på vår hemsida eller skicka ett E-Mail till
support.en@trekstor.de. Du hittar postadresser till andra
länder när du klickar på "SERVICE" i menyraden på vår
hemsida.
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Telefonsupport
Du finner telefonnumret till supportlinjen för ditt land på vår
hemsida under "SERVICE".
TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de
BA-EBRPY-V1-10-SE-20120426
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