Prvý kontakt s čítačkou
Obsah krabice
Skôr ako začnete čítačku používať, skontrolujte obsah krabice. Ak niektorý z nasledovných
komponentov chýba, obráťte sa na distribútora zariadenia.
•
•
•
•

Čítačka elektronických kníh DIBUK SAGA
Micro-USB kábel
Rýchly návod
Záručný list

Popis zariadenia

A - Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka s rozlíšením 300 PPI poskytuje ostrosť tlačenej knihy a umožňuje
ovládať zariadenia priamo pomocou prstov.
B - Tlačidlo „Domov“
Pre návrat na domovskú obrazovku stlačte tlačidlo „Domov“.
C - Micro-USB
Micro-USB konektor umožňuje prepojenie zariadenia s počítačom a presun súborov z/do
čítačky. Slúži taktiež na nabíjanie zariadenia buď prepojením s počítačom alebo pomocou
AC/DC adaptéra (adaptér nie je súčasťou balenia).
D - MicroSD
Vloženie microSD/microSDHC karty umožňuje zvýšenie internej kapacity pamäte zariadenia
(4 GB) až o 32 GB.
E - Reset
Tlačidlo reset umožňuje reštartovať zariadenie v prípade jeho zvýšenej odozvy/zamrznutia.
F - Tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“
Pre zapnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ po dobu 5 sekúnd. Pre
uvedenie zariadenia do režimu spánku stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“.
G - LED
Ak je zariadenie pripojené na zdroj elektrickej energie (počítač, AC/DC adaptér), LED dióda
svietiaca červenou farbou signalizuje nabíjanie batérie. Ak je batéria plne nabitá, LED dióda
svieti zelenou farbou.

Zapnutie/vypnutie zariadenia
Stlačte a držte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ po dobu 5 sekúnd pre zapnutie zariadenia.
Zariadenie sa zapne a zobrazí sa domovská obrazovka.
Pre vypnutie zariadenia podržte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“. Na obrazovke potvrďte voľbu
Vypnúť.
Ak bude zariadenie v nečinnosti po dobu 5 minút, automaticky sa prepne do režimu spánku.
Pre opätovné zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“.
Ak vaše zariadenie prestane reagovať, môžete ho nútene vypnúť stlačením a podržaním
tlačidla „Zapnúť/Vypnúť“ po dobu 20 sekúnd. Následne ho tým istým tlačidlom zapnete.

Nabíjanie zariadenia
Zariadenie obsahuje vstavanú nabíjateľnú Li-pol batériu, ktorá ja nabíjaná pripojením čítačky
k počítaču alebo AC/DC adaptéru pomocou USB kábla.
Pre nabíjanie batérie pripojte čítačku k počítaču priloženým USB káblom. Nabíjanie bude
rýchlejšie, ak pripojíte čítačku do elektrickej siete pomocou AC/DC adaptéra.

Odporúčanie: pred prvým použitím nechajte batériu nabiť na maximálnu kapacitu (cca 8
hodín).

Údržba batérie
Hoci sa kapacita batérie zariadenia časom znižuje, môžete predĺžiť jej životnosť dodržiavaním
nasledujúcich odporúčaní:
•
•
•

Používajte zariadenie aspoň raz týždenne
Nabíjajte batériu pravidelne a na maximálnu kapacitu
Chráňte zariadenie pred zdrojmi sálavého tepla

Ako používať čítačku
Domovská obrazovka
V hornej časti domovskej obrazovky sa nachádza informačná lišta so základným údajmi
o stave zariadenia - či je zariadenie pripojené na bezdrôtovú sieť WiFi, ikonka kapacity
batérie a presný čas.
Pod ňou sa nachádza panel s nástrojmi, ktorý obsahuje nasledujúce tlačidlá:
Návrat na domovskú obrazovku
Presmerovanie do eshopu skvelo.sk/martinus.sk
Vyhľadávanie kníh podľa názvu v knižnici a v e-shope na základe zadaného slova
(zadané slovo je vyhľadávané aj v popisoch kníh v e-shope)
Nastavenie intenzity podsvietenia obrazovky
Iné - ostatné nastavenia a funkcie zariadenia (WiFi, internetový prehliadač,...)

Sekcia „Moja knižnica“
V rámci domovskej obrazovky sú v sekcii „Moja knižnica“ zobrazené všetky elektronické
knihy dostupné vo vašom zariadení. Môžete v nej listovať posúvaním prsta doľava a doprava
po obrazovke. Knihu otvoríte jednoduchým kliknutím na ňu.

Pre zobrazenie všetkých kníh, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, kliknite v sekcii „Moja
knižnica“ na tlačidlo „Ukáž všetko“. Následne môžete listovať medzi dostupnými knihami
posúvaním prsta nahor a nadol po obrazovke. Rovnako máte možnosť zvoliť si usporiadanie
zobrazených kníh na základe týchto kritérií:
•
•
•
•

podľa názvu: knihy sa zoradia v abecednom poradí podľa názvu
podľa autora: knihy sa zoradia v abecednom poradí podľa mena autora
nedávno otvorené: knihy sa zoradia podľa toho, kedy boli naposledy otvorené
nedávno pridané: knihy sa zoradia podľa toho, kedy boli naposledy pridané do
knižnice

Pre prepnutia režimu zobrazenia kníh na zoznam, kliknite na tlačidlo
V tomto režime zobrazenia kníh máte možnosť vidieť, akú časť ste už z danej knihy prečítali
(vyjadrené v percentách).

Pre prepnutie režimu zobrazenia kníh späť na dlaždicové, kliknite na tlačidlo
Podržaním prstu na knihe sa zobrazí dialóg „O knihe“, v ktorom sú uvedené detailnejšie
informácie o danej knihe (napr. umiestnenie, typ súboru, veľkosť, atď.).

Sekcia „Najnovšie z eshopu skvelo.sk/martinus.sk“
V rámci domovskej obrazovky sú v sekcii „Najnovšie z eshopu skvelo.sk/martinus.sk“
zobrazené najnovšie knižné tituly, ktoré je možné si zakúpiť. Môžete v nej listovať
posúvaním prsta doľava a doprava po obrazovke.

Pre zobrazenie všetkých kníh, ktoré sú dostupné v e-shope, kliknite v sekcii „Najnovšie
z eshopu skvelo.sk/martinus.sk“ na tlačidlo „Ukáž všetko“. Po prihlásení sa do svojho účtu sa
vám zobrazí kompletná ponuka kníh rozdelených do jednotlivých kategórií. Ak účet ešte
nemáte, môžete si ho vytvoriť kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť účet“.

Klávesnica
Základné zobrazenie klávesnice obsahuje číselný rad a rozloženie písmen systémom
QWERTY. Možnosť diakritiky sa vyvolá dlhším stlačením daného písmena.

SHIFT
funguje v dvoch režimoch - veľké písmeno iba na začiatku slova (jedno
stlačenie) alebo celé slovo veľkým písmom (dve stlačenia).
Prepne klávesnicu do režimu špeciálnych znakov. Po stlačení SHIFT
zobrazia ďalšie špeciálne znaky.

sa

Prepne klávesnicu do alfanumerického režimu.

Vymaže jeden znak.

Režim čítania
Kliknutím na knihu v sekcii „Moja knižnica“ danú knihu otvoríte a dostanete sa do režimu
čítania. Vaše zariadenie podporuje knihy a texty v týchto formátoch:
• epub
• mobi
• doc
• txt
• rtf
• pdf (pribudne v Q1/2016)
Stranu dopredu otočíte kliknutím na pravú stranu obrazovky. Stranu dozadu otočíte kliknutím
na ľavú stranu obrazovky. Priestor kliknutia pre pretočenie strany knihy je dostatočne veľký,
aby bol tento úkon pohodlný a bezproblémový.

Otáčanie strán knihy je možné aj potiahnutím prsta po akomkoľvek mieste na obrazovke.
Potiahnutím prsta sprava doľava sa dostanete na nasledujúcu stranu. Potiahnutím prsta zľava
doprava sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
Kontextové menu v režime čítania - práca s textom
V režime čítania dlhším podržaním prstu na vybranom slove vyvoláte kontextové menu.

V rámci kontextového režimu môžete označený text vložiť do schránky stlačením tlačidla
. Taktiež môžete označené množstvo textu zväčšiť potiahnutím koncových bodov označeného
textu na inú pozíciu. S textom uloženým v schránke je následne možné rôznym spôsobom
pracovať - napr. vložiť ho internetového vyhľadávača. Pre vloženie skopírovaného textu do
akéhokoľvek textového poľa je potrebné na danom poli dlhšie podržať prst a kliknúť na
tlačidlo „Prilepiť“.
Kliknutím do strednej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi, ktorý obsahuje tlačidlá:
•
•
•
•
•
•
•

•

Domov - návrat na domovskú obrazovku
Hľadať - vyhľadávanie zadaného slova alebo frázy v otvorenej knihe
Obsah - zobrazenie obsahu knihy
Písmo - prispôsobenie režimu čítania
Otáčanie - otočenie orientácie obrazovky
Svetlo - nastavenie intenzity podsvietenia obrazovky
Iné:
§ O knihe - zobrazenie detailnejších informácií o danej knihe (napr.
umiestnenie, typ súboru, veľkosť, atď.)
§ Plné obnovenie stránky - nastavenie frekvencie prečisťovania obrazovky
V spodnej časti obrazovky sú zobrazené tlačidlá ,
ktoré slúžia na
listovanie v knihe. Medzi nimi sa nachádza jazdec, ktorý umožňuje rýchly presun po
knihe

Keď knihu zatvoríte, pri ďalšom otvorení sa vám zobrazí strana, na ktorej ste prestali čítať.

Prispôsobenie režimu čítania
V režime čítania kliknite do strednej časti obrazovky a z panelu nástrojov kliknite na „Písmo“.
Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete nastaviť:
•
•

•
•
•

Veľkosť písma - k dispozícii je 8 veľkostí písma
Riadkovanie - k dispozícii je:
§ jednoduché riadkovanie
§ 1,5-násobné riadkovanie v porovnaní s jednoduchým
§ 2-násobné riadkovanie v porovnaní s jednoduchým
Okraje - k dispozícii sú 3 možnosti nastavenia okrajov (nastavenie má vplyv na
vertikálne aj horizontálne okraje)
Typ písma - k dispozícii sú dva pätkové (Noto Serif, Permian Serif) a dva bezpätkové
(PT Sans, Roboto) typy písma
Zalomenie - k dispozícii je:
§ zarovnanie písma na ľavý okraj
§ zarovnanie písma na stred

V spodnej časti dialógového okna je možnosť nastaviť všetky predvoľby písma podľa
vydavateľa. Toto nastavenie vykonáte zaškrtnutím príslušného políčka. Ak vám toto
nastavenie nevyhovuje, odškrtnutím príslušného políčka sa vrátite k svojim nastaveniam.

Pripojenie na WiFi
Pre pripojenie na Internet musíte vaše zariadenie pripojiť na sieť WiFi. Postupujte podľa
týchto krokov:
1. Na domovskej obrazovke kliknite v paneli nástrojov na Iné > WiFi.
2. Zapnite WiFi.
3. Zobrazí sa vám zoznam dostupných sietí WiFi (SSID). Vyberte si vašu sieť a kliknite
na ňu.
4. Ak je vaša sieť zabezpečená heslom, zadajte ho a kliknite na tlačidlo „Pripojiť“.
Ikonka WiFi, zobrazujúca silu signálu, sa objaví na hornej informačnej lište.

V prípade, že sa vám vaša sieť WiFi nezobrazí v zozname dostupných sietí, stlačte tlačidlo
pre obnovenie zoznamu.
Pre pripojenie na skrytú sieť WiFi, choďte do WiFi > Pridať inú sieť (nachádza sa dolu pod
zoznam dostupných sietí).

Zadajte názov siete WiFi (SSID), nastavte zabezpečenie siete a stlačte tlačidlo „Uložiť“
(nastavenie zabezpečenia sa musí zhodovať s nastavením zabezpečenia siete WiFi). Pridaná
sieť WiFi sa automaticky zobrazí v zozname dostupných sietí. Kliknite na ňu, ak je sieť WiFi
zabezpečená heslom, zadajte ho a stlačte tlačidlo „Pripojiť“.

V prípade, že máte vo vašom zariadení zapnuté WiFi a je dostupná nezabezpečená sieť,
informuje vás o tom ikonka

zobrazená na hornej informačnej lište.

Internet
Pre prehliadanie Internetu, kliknite v rámci domovskej obrazovky na tlačidlo „Iné“ a v menu
vyberte „Internetový prehliadač“. Domovská stránka prehliadača je google.sk.

Ak vaše zariadenie nie je pripojené do žiadnej siete WiFi, kliknite na tlačidlo „Pripojiť na
internet“. Zobrazí sa vám zoznam dostupných sietí.
V hornej časti obrazovky je zobrazený panel pre prácu s internetom, ktorý obsahuje:
Tlačidlo „Späť“ pre návrat na predchádzajúcu webstránku
Tlačidlo „Dopredu“ pre posun na novšiu webstránku
Textové pole pre zadanie URL adresy
webstránky a tlačidlo „Obnoviť“ pre
obnovenie aktuálnej webstránky.
Panel obsahuje aj tlačidlo „Domov“

pre návrat na domovskú stránku čítačky.

Aktualizácia softwaru
Pre kontrolu dostupnosti aktualizácie softwaru zariadenia, choďte v rámci domovskej
obrazovky do Iné > Aktualizácia.
V prípade, že je dostupná aktualizácia softwaru pre vaše zariadenie, kliknite na tlačidlo
„Aktualizovať“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O dostupnosti novej aktualizácie budete oboznámený aj informačným dialógom, ktorý sa
zobrazí na domovskej obrazovke zariadenia raz za 24 hodín.

Ak je software vo vašom zariadení aktuálny, zobrazí sa vám nasledujúca informácia:

Informácie o zariadení
Pre zobrazenie detailnejších informácií o zariadení, choďte v rámci domovskej obrazovky do
Iné > O zariadení. V dialógovom okne sa vám zobrazí:
•
•
•
•
•
•
•

Stav batérie
Adresa IP
Adresa MAC
Sériové číslo
Doba prevádzky
Verzia software
Licencia - licenčné podmienky sa zobrazia po kliknutí na danú položku

Nastavenie dátumu a času
Pre nastavenie dátumu a času, choďte v rámci domovskej obrazovky do Iné > Dátum a čas.
Ak chcete, aby sa dátum a čas nastavovali automaticky, zapnite položky „Automatický dátum
a čas“ a „Automatické časové pásmo“. Pre manuálne nastavenie dátumu a času obe tieto
položky vypnite. Rovnako si môžete vybrať medzi 12 a 24 hodinovým formátom
zobrazovania času.

Obnovenie továrenských nastavení
Pre obnovenie továrenských nastavení, choďte v rámci domovskej obrazovky do Iné >
Obnovenie továrenských nastavení. Následne stlačte tlačidlo „Obnoviť zariadenie“. Nakoľko
obnovenie továrenských nastavení je nenávratný proces, zobrazí sa dialógové okno,
v ktorom musíte vašu voľbu znovu potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Áno, obnoviť zariadenie“.

Dôležité upozornenie: Obnovením zariadenia do továrenských nastavení sa všetky vaše
nastavenia a dáta na vašom zariadení nenávratne vymažú!

Technická špecifikácia čítačky
Rozmery a váha
Rozmery: 169 x 116 x 9,5 mm
Váha: 190 g
Displej
Uhlopriečka displeja: 6“
Rozlíšenie: 1448 x 1072 px (300 PPI)
Typ displeja: E-Ink Carta
Procesor
Procesor: Freescale SoloLite 1 GHz
Pamäť
Interná pamäť: 4 GB (2 GB k dispozícii pre
používateľa)
Operačná pamäť: 512 MB

Batéria
Batéria: Li-pol 1500 mAh, 3,7 V
Pripojiteľnosť
Micro-USB 2.0
WiFi 802.11 b/g/n
MicroSD/SDHC
Rozhranie
Jazyk: slovenský
Teplota
Používať pri teplote: 0°C - 45°C
Skladovať pri teplote: -10°C - 60°C

