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A készülék a Reader® Mobile technológiát használja
az Adobe Systems Incorporated jóvoltából.
A folyamatos frissítések miatt, a használati útmutató az alap készülék
mûködése alapján készült. A különbözô szoftververziók mûködése eltérhet
az itt leírtaktól.
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A készüléken található gombok
1 LED kijelzô
A készülék töltése során a piros kijelzô világít, míg a kék kijelzô a készülék
mûködését mutatja.
2 OK (rendben) nyomógomb
A felbukkanó javasolt információ jóváhagyásához nyomja meg ezt a gombot. Tartsa nyomva az „OK” gombot legalább 3 másodpercig a billentyûzár aktiválásához, illetve a feloldásához.
3 MENÜ kezelôgomb
A MENÜ kezelôgomb lenyomásával térhet vissza a fô illesztési felülethez
(interfészhez).
4 Audio lejátszás és rögzítés gomb
Ezzel a nyomógombbal nyithatja vagy zárhatja a „Felvétel lejátszása” ablakot.
5

4 irányú navigáló gomb
A négy irányjelzô nyomógomb segítségével le, fel, jobbra és balra tud
navigálni.

6 C (töröl, visszavon) nyomógomb
A C nyomógomb lenyomásával visszavonhatja az adott mûveletet, és
visszatérhet az elôzô felületre.
7 Fülhallgató kimenet
A fülhallgató kimenet a készülék alsó felületén található. Itt dughatja be,
illetve húzhatja ki a fülhallgatót.
8 Görgethetô lapozó
A görgethetô lapozó a készülék bal oldalán található. Felfelé, illetve lefelé
húzásával vissza, vagy elôre lapozhatunk a könyvben.
9 0-9 számgombok
Nyomja meg a megfelelô gombot a kiválasztott mûvelet végrehajtásához.
Olvasási közben ezekkel a gombokkal ugorhat a kívánt oldalra.
Olvasás közben a 0~9 szám és az „OK” nyomógomb segítségével közvetlenül ugorhat a kiválasztott oldalra.
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Nagyítás gomb
Ezen gomb lenyomásával nagyíthatja, vagy kicsinyítheti a karaktereket és
a képeket.

13 Csukló- vagy nyakpánt helye
14 Be- és Kikapcsoló gomb
Ezen gomb lenyomásával tudja be-, illetve kikapcsolni a készüléket.
15 Mini USB port
Használható adatátvitelre, töltésre közvetlenül a PC-rôl, vagy a hálózati
töltô csatlakoztatására.
16 SD kártyahely
A kompatibilis SD kártya helye.
17 Hangszóró
18 MIC: mikrofon
19 RESET (alaphelyzetbe állító gomb)
A készülék hátsó részén található. A „RESET”-re akkor nyomja meg, amikor a készülék hibásan mûködik, vagy lefagy.

Hasznos információk
Nyelv opció: Mielôtt elkezdi olvasni a könyvet, válassza ki a megfelelô
nyelvet, a „Beállítások” menüpontban. Ellenkezô esetben elôfordulhat, hogy
a könyv nem lesz olvasható a nem megfelelô nyelv miatt.
Könyvkezelés: Különbözô könyveket másolhat az eszközre a PC-rôl USB
kábelen keresztül. Kérjük, hogy a különbözô nyelvû könyveket a nyelvnek
megfelelô könyvtárba helyezze az SD kártyán.
Ha olvasás közben lehúzva vagy feltolva tartja a lapozó gombot
3 másodpercig, 10 oldalt tud egyszerre ugrani a könyvben.
Olvasás közben a szám gombok segítségével, majd az „OK” gomb lenyomásával tud a kívánt oldalra ugrani.

10 Könyvjelzô gomb
Olvasás közben nyomja meg a Könyvjelzô gombot a Könyvjelzôkhöz való
belépéshez.

Támogatott formátumok: TXT, HTML, PDF, EPUB, DOC, JPG, GIF, PNG, MP3.
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Töltés: az eszközt USB kábelrôl vagy hálózati adapterrôl lehet tölteni.

Oldal elrendezési gomb
Olvasási állapotban ezen gomb lenyomásával válthat a függôleges (álló)
és vízszintes (fekvô) képernyô formátumok között.

Ha olvasás közben nem találja megfelelôen élesnek a kijelzôt, az „OK” gomb
lenyomásával javíthat a kijelzô élességén.
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2. Alapmûveletek

Fômenü
Kapcsolja be az eszközt. Kb. 45 másodperc szükséges, amíg az operációs
rendszer teljesen betöltôdik. Ekkor a fômenüt láthatja a kijelzôn. Válassza
ki a kívánt menüpontot a szám gombokkal, vagy a navigációs nyilakkal.
Ha utóbbit választja, a megerôsítéshez nyomja meg az „OK” gombot.
￼

Könyvespolc
A könyvespolcba belépve láthatja a fájlok és mappák listáját. A kijelzôn
a könyv címének elsô 26 karaktere látható, valamint az adott Fájl mérete.
Navigáljon a megfelelô mappára vagy Fájlra a „ ” gombokkal. A megnyitáshoz nyomja meg az „OK” gombot, vagy használja a számozott gombokat.
Megjegyzés: Mielôtt elkezdi olvasni a könyvet, kérem a „Beállítások” menüpontban válassza ki a megfelelô nyelvet. Ellenkezô esetben elôfordulhat, hogy a könyv
nem lesz olvasható a nem megfelelô nyelv miatt.
1. Oldal elrendezés
Olvasás közben ezen gomb megnyomásával elforgathatja a kijelzôt.
Az elforgatás után az oldal száma és az összes oldal értéke meg fog változni.
2. Betûnagyítás
Olvasás közben lehetôsége van a betûk nagyítására. Nyomja meg
a (nagyítás) gombot. 3 különbözô méret közül tud választani.
3. Lapozás és oldalhoz ugrás
Lapozás: Olvasás közben a készülék bal oldalán található görgethetô
lapozó gombbal tud oldalakat váltani.
Oldalhoz ugrás: Olvasás közben lehetôsége van egy adott oldalra ugrania. Írja be az olvasni kívánt oldal számát (használja a számgombokat),
majd nyomja meg az „OK” gombot. A „C” megnyomásával törölheti a beírt
számokat, vagy visszatérhet az olvasáshoz.
Megjegyzés: Olvasás közben tartsa lehúzva vagy feltolva a lapozó gombot
3 másodpercig, ekkor 10 oldalt tud egyszerre ugrani a könyvben. Ez a funkció nem
használható a képek nézegetésekor.

Legutóbbi olvasmányok
Ebben a menüpontban az utolsó 9 olvasott könyv jelenik meg. A „
” gombok segítségével válassza ki a könyvet, majd nyomja meg az „OK” gombot
a megerôsítéshez, vagy használja a számozott gombokat a megnyitáshoz.
Megjegyzés: Ha egy könyvet elolvasott és már törölte az SD kártyáról, akkor
az elôzmények között még megtalálható a könyv neve, de már nem nyitható meg.
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4. Könyvjelzô funkció
Könyvjelzô hozzáadása: Olvasás közben nyomja meg a „Bookmark” gombot (9-es számgomb alatt található), majd válassza ki a „Könyvjelzô hozzáadása” funkciót. Ezután nyomja meg a „Bookmark” gombot újra. A rendszer
automatikusan visszalép arra az oldalra, amit legutoljára olvasott.
Könyvjelzô ellenôrzése: Adott könyv olvasása közben lépjen be a könyvjelzôkhöz, majd ellenôrizze, hogy látszódik-e az Ön által bejegyzett könyvjelzô.
Könyvjelzô használata: Lépjen be a könyvjelzôkhöz, majd válassza ki a
navigációs nyilakkal a megfelelô könyvjelzôt. Nyomja meg az „OK” gombot
az adott oldalra lépéshez, vagy a számgombokkal válassza ki a megfelelôt.
Megjegyzés: Csak az utolsó 8 könyvjelzô látható a listában. A könyvjelzô nem
használható HTML és kép Fájloknál.
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5. Támogatott formátumok
A készülék az alábbi formátumokat támogatja: TXT, HTML, PDF, EPUB, DOC.

Zene
Ha zenét szeretne hallgatni a készüléken, akkor azokat a „Music” mappába
kell helyezni. A zene lejátszásához a fômenüben válassza ki a „Zene” opciót
a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg az „OK” gombot, vagy
használja a számgombokat. A zene lejátszásához válassza ki a lejátszani
kívánt zeneszámot a navigációs gombok segítségével, majd nyomja meg
az „OK” gombot, vagy használja a számgombokat.

Erôs napfény alatt vagy alacsony hômérsékletnél a teljes frissítés ajánlott.
Háttértár ellenôrzése: ellenôrzi a teljes- és szabad tárhelyet az SD kártyán.
Termék információ: megjeleníti az eszköz szoftver és hardver információit.
Gyári beállítások: visszaállítja a gyári beállításokat. A felhasználói Fájlok
nem módosulnak.
Eszközazonosító (ID): terméktámogatáshoz szükséges azonosító.
Szoftverfrissítés: Csatlakoztassa az eszközt a PC-hez az USB kábellel.
Tömörítse ki, majd másolja át az SD kártyára. Válassza ki a „Szoftverfrissítés”-t, majd várjon az utasításra.

Megjegyzés: a készülék kizárólag MP3 kiterjesztésû fájlokat képes lejátszani!

Felvétel lejátszása
A rögzített hangfelvételeket a „Recorder” mappába helyezze. Válassza
a „Felvétel lejátszása”-t a fômenüben a navigációs gombok segítségével,
majd nyomja meg az OK gombot, vagy használja a szám gombokat.
Megjegyzés: A felvétel MP3 formátumban lesz elmentve a „Felvétel” mappába.
Csak a 10 mp-nél hosszabb felvételek kerülnek rögzítésre.

Rendszerbeállítások
Nyelv: A megszokott módon válassza ki a „Rendszerbeállítások” menüpontot, majd a „Nyelv” opciót. Ezután a vagy gombok segítségével válassza
ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
Kijelzô: A megszokott módon válassza ki a „Rendszerbeállítások” menüpontot, majd a „Kijelzô” opciót. Ezután a vagy gombok segítségével
válassza ki a kívánt frissítés módját, majd nyomja meg az „OK” gombot.
Itt két üzemmód található: „Részleges frissítés” és a „Teljes frissítés”.
Megjegyzés: Részleges frissítés: legjobb frissítési sebesség, de maradhatnak
árnyékok. Teljes frissítés: eltünteti a maradék árnyékot a kijelzôrôl, de frissítéskor
az egész kijelzô villog.
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3. Használati útmutató

Amennyiben ezt a használati útmutatót el szeretné olvasni a készüléken,
válassza ki a fômenüben a „Használati útmutató” opciót.

Egyéb mûveletek
Audió központ
Amikor megnyomja a „
” gombot vagy megnyit bármilyen MP3 Fájlt, akkor
az Audió központ jelenik meg a kijelzôn.
„ ” Lejátszás és „ ” megállítás funkciók az 1-es gomb megnyomásával
használhatóak.
„ ” Felvétel funkció a 2-es gomb megnyomásával használható. A felvételkor
a „ ” Felvétel látható, valamint a ikon az állapotsávon.
„ ” Stop funkció a 3-as gomb megnyomásával használható.
„ ” Elôre és „ ” Hátra funkciók a 4-es és 5-ös gombok megnyomásával
használhatóak.
A lejátszási mód, „ ” Összes ismétlése és „ ” Egy szám ismétlése funkciók a 6-os gomb megnyomásával használhatóak.
A vagy a gomb megnyomásával tud lépkedni a zeneszámok között.
A vagy gombokkal szabályozhatja a hangerôt.

Akkumulátor töltése
Akkumulátor töltöttségi szintek

Akkumulátortöltés
Ha az akkumulátor lemerült, USB kábelen keresztül, vagy a hálózati töltôvel tudja
feltölteni. A készüléket kikapcsolt és bekapcsolt állapotában is lehet tölteni.
Töltéskor az állapotjelzô LED a készülék tetején pirosan világít.
Megjegyzés: A töltési idô kb. 4 órát vesz igénybe. Töltés befejeztével a piros LED kialszik.
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Fájlkezelés
Csatlakoztatás számítógéphez
Amikor a készülék be van kapcsolva, csatlakoztassa az USB kábelt a PC-hez
és a készülékhez. Válassza az eszköz kijelzôjén az „Adatátvitel” opciót a
szokásos módon, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés: Az SD kártya kivehetô a készülékbôl és bármilyen SD kártya
olvasóba behelyezhetô.
Ennek a típusú elektronikus könyvnek a jelenlegi formátuma HTXT. Ezzel a
formátummal készített könyvek csak kizárólag ezekkel a típusú eBookokkal
olvashatóak, mert titkosítva tartalmazzák az adott eBook azonosítóját. Nem
lehet PC-n vagy más eszközön sem megnyitni, sem szerkeszteni.
Másolás
Kérjük, hogy ne nevezze át és ne törölje az SD kártya fájl és mappa-struktúráját!
Létre tud hozni új mappákat, amelyekbe be tudja másolni a könyveit. Ezeket
a mappákat átnevezheti és törölheti.
A különbözô nyelvû könyveket kérjük, hogy különbözô mappákba mentse
(pl. az Angol nyelvû könyveket az Angol mappába).
A készülék eltávolításához használja a hardver biztonságos eltávolítása
opciót a PC-n.
Megjegyzés: Ha a fájlok a gyökér mappába kerülnek, akkor ugyanott láthatja ôket,
mint ahol a könyvespolc mappái találhatóak. Maximum 200 fájl helyezhetô
a gyökér mappába. Mappát csak 4 szintig lehet létrehozni és mappánként
maximum 512 fájl helyezhetô el.

Képek
Képformátum
A készülék által támogatott képformátum: JPG, GIF, PNG.
Képméret
A maximálisan megjeleníthetô képméret: 2000×1500 pixel. Ha ennél nagyobb
méretû képet próbál megjeleníteni, akkor a „Nem olvasható” üzenetet láthatja.
Megjegyzés: A nagyítás funkcióval a képeket meg tudja nézni a kijelzôhöz
optimalizálva, vagy eredeti méretben.
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4. Adobe Reader tudnivalók

Formátum
PDF és EPUB fájlok támogatása.
DRM
1.	Az Adobe DRM által védett PDF és EPUB fájlok kizárólag akkor olvashatóak az
eBookon kívül, ha az Adobe Digital Editions 1.5 vagy késôbbi verzióját telepítette a számítógépére és az eBook csatlakoztatva van a számítógéphez.
2.	Digitális jogosultságok
A következô információk jelenhetnek meg, amennyiben a könyv
DRM-mel van ellátva:
a. Teljes olvashatóság: a teljes könyvet el tudja olvasni.
b. Korlátozott: a könyv néhány részlete, vagy a teljes egésze nem olvasható.
3.	Lejárati dátum
Kijelzi a könyv DRM által engedélyezett olvasási idejét.
DRM beállítások
1. lépés: Töltse le és telepítse az Adobe Digital Edition-t a számítógépére.
2. lépés: A telepítés után indítsa el a szoftvert és írja be az Adobe fiókjához
tartozó adatokat, amiket a regisztrációnál már megadott.
3. lépés: Hagyja megnyitva az Adobe Digital Edition-t és csatlakoztassa
az eBook-ot a számítógéphez, ahol az aktiválási ablak meg fog
jelenni. Kattintson ”Authorize the device” (az eszköz hitelesítése)
gombra. Ekkor a DRM aktiválás befejezôdik.
Megjegyzés: 1. Az azonosítási információk az SD kártyán vannak tárolva. Ha egy új
SD kártyát helyez be, akkor a készüléket újra kell aktiválni.
2. Aktiválás után, ha szeretne egy új felhasználót aktiválni, törölje a rejtett mappát
az SD kártyáról, amit a gyökér mappában talál: „.adobe-digital-editions”.
Bôvebb információért, kérjük, látogasson el az Adobe honlapjára:
http://www.adobe.com/products/digitaleditions
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5. Melléklet

Mûszaki jellemzôk
Méret: 152mm×108mm×12mm
Kijelzô: 5” Electronic Paper Display (EPD); 8 szürkeárnyalat; Képarány: 4:3;
Felbontás: 800×600
Adathordozó, bôvíthetô: 2 GB SD (32 GB maximum)
Áramforrás: beépített Lithium Polymer akkumulátor 1500mAh
Támogatott operációs rendszer: Windows2000/XP/Vista
Mûködési hômérséklet: 0°C ~ 40°C
Tárolási hômérséklet: -20°C ~ 55°C

Figyelmeztetés
1.	Közvetlen erôs napsütéskor vagy alacsony hômérsékletû környezetben
a kijelzôn a betûk elmosódhatnak. A „Beállítások” menüpont alatt válas�sza ki a teljes frissítés opciót.
2.	Amikor a készülék valamilyen okból lefagy, nyomja meg a készülék hátulján a „RESET” gombot.
3.	Amennyiben a készülék lemerül és nem lehet bekapcsolni, töltse fel az
akkumulátort.
4.	Ha az SD kártyát nem ismeri fel a készülék, abban az esetben távolítsa
el, majd indítsa újra a készüléket. Újraindítás után helyezze vissza az SD
kártyát. Ha a készülék az SD kártyáról olvassa az adatokat, akkor addig
ne távolítsa el a kártyát, ameddig az olvasási folyamat be nem fejezôdik.
5.	Ha az SD kártyát formáznia kell, elôtte készítsen biztonsági másolatot.
6.	Hagyjon legalább 10 MB szabad helyet a kártyán az ideiglenes fájloknak.
7.	Ha a TXT fájl nagyobb, mint 4 MB, akkor azt nem tudja megnyitni az olvasó. A nagyméretû fájlokat célszerû több, kisebb részre szétbontani.
8.	A korlátozott memória miatt elôfordulhat, hogy egyes összetett PDF
fájlokat nem tud megnyitni a készülék. Ilyenkor a „Fájl nem nyitható
meg” üzenet látható a kijelzôn.
9.	A kijelzô technológiája miatt a készülék jelenleg nem tud elég gyorsan és
hosszú ideig mûködni. Amennyiben lehetséges, kerülje a készülék folyamatos, kikapcsolás nélküli használatát.
10.	Terméktámogatás: support@wmr.hu
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Jótállás (garancia) és hibabejelentés
Garanciális csere: amennyiben az eBook meghibásodása javíthatatlannak
tûnik, eredeti csomagolásába visszahelyezve a jótállási jegy és a vásárlási
számla ellenében kivizsgálás után, a vásárlástól számított 12 hónapig kicserélik a kijelölt T-Pont üzletekben.
Hibabejelentés: A készülékek meghibásodása esetén a hibabejelentést
a kijelölt T-Pont üzletekben, illetve a 1412-es (T-Home ügyfélszolgálat), vagy
a 1435-ös (T-Mobile ügyfélszolgálat) hívószámon teheti meg.
A kijelölt T-Pont üzletek listája elérhetô: www.t-home.hu, www.t-mobile.hu, illetve
1412-es (T-Home ügyfélszolgálat), 1435-ös (T-Mobile ügyfélszolgálat) hívószámon.

Környezetvédelmi szempontok
A csomagoláson, illetve a terméken található szimbólumok jelentése
A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja
a háztartási hulladék közé.
A mûanyag újrahasznosítható, ezért nem távolítható el
a háztartási hulladékkal.
Újrahasznosítás és a termék eltávolítása
Az újrahasznosítás egyszerûbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttípusra vonatkozó helyi szabályozást.
Ha a termék elemet tartalmaz, azt az erre alkalmas helyen kell leadni.
Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termékek közé sorolt árukat leadhatja
a forgalmazónál, ha új terméket vásárol,
a helyi környezetbarát begyûjtô állomásokon.
Így Ön is részt vehet az újrahasznosításban és az elektromos, illetve elektronikus hulladék újrahasznosításának fejlesztésében, ami fontos környezetünk
védelme és az emberi egészség számára.

Az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékairól (weee) szóló európai elôírás
A környezet fenntarthatóságának érdekében fontos a szemét mennyiségének
csökkentése újrahasznosítás, recirkulálás, komposztálás és energiakinyerés révén. A 2005.08.13. után árusított elektromos készülékekre vonatkozó
elôírásnak megfelelôen, vevôkészülékét ingyen visszajuttathatja a készülék
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értékesítôjéhez, aki újrahasznosításáról gondoskodik – a visszajuttatott készülékek mennyisége és fajtája által állított korlátokon belül. A készülék emberi és
állati egészségre káros anyagokat tartalmaz, amik újrahasznosíthatók.

Karbantartás
Szoftverfrissítés
Kérem, töltse le a hivatalos frissítô csomagot a Hanvon weboldaláról. A frissítéshez szükséges, hogy a készülék csatlakoztatva legyen a PC-hez, valamint az
SD kártya be legyen helyezve. Ha a frissítés megszakad, akkor a készülék meghibásodhat. A szoftvert letöltheti a www.hanvon.com oldalról (angol nyelvû).
Mûködési környezet
A készülék ajánlott mûködési hômérséklete: 0°C ~ 40°C. A mûködési teljesítmény csökkenhet, ha a mûködési hômérséklet ezeken a határokon kívül
esik. Kerülje a készülék használatát közvetlen erôs napsugárzásnál, 0°C
alatti, vagy nyirkos, esetleg poros helyeken.
Az akkumulátor biztonsági elôírásai
A Lithium akkumulátor veszélyes, ha nem megfelelôen cserélik ki, robbanást
okozhat. Gyôzôdjön meg arról, hogy a régi akkumulátort egy ugyanolyan
típusúra cseréli ki. A lejárt szavatosságú vagy sérült akkumulátor veszélyes
hulladéknak minôsül, kérjük, az arra alkalmas kijelölt gyûjtôhelyen adja le.
Automatikus kikapcsolás
Ha a készüléket 120 percig nem használja, akkor a rendszer automatikusan
kikapcsolja magát.
Biztonság
Ne olvasson vezetés közben, mert balesetet okozhat.
Védelem
Az eszköz egyes részei törékenyek. Kerülje el a készülék leesését, meghajlását, nyomódását.
Nem vízálló
A készülék nem vízálló. Tartsa távol víztôl vagy párás, nyirkos helytôl.
Tisztítás
Használjon puha törlôkendôt vagy hasonló tulajdonságú anyagot a kijelzô és
a burkolat tisztításához. Kerülje a víz vagy tisztítószer használatát.

15

Kiadó: Magyar Telekom Nyrt.
Kiadva: 2009. december
A változtatások joga fenntartva.

