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Předmluva
Neustále pracujeme na zlepšování výkonu a kvality našich
čteček a snažíme se zajistit správnost a úplnost informací v této
příručce. Informace a údaje uvedené v této příručce se mohou
změnit bez předchozího upozornění v případě, že software
nebo jeho část obsahu se ukáže být nekompatibilní s aktuální
verzí software. Prosím považujte používání aktuálního software
za standard.
Neneseme žádnou odpovědnost za chyby uživatele, které
vedou ke ztrátě dat, poškození softwaru, paměťové karty nebo
poškození počítače.

Prosím přečtěte si pečlivě tento návod

před použitím zakoupeného produktu.
Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie dostatečně
nabitá. Pokud je nabitá málo, plně ji nabijte.
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Varování
Před použitím tohoto zařízení prosím čtěte pozorně následující
varování, abyste zamezili zbytečným újmám.



Přístroj není vodotěsný. Nepoužívejte jej ve vlhkém nebo
extrémním počasí.



Nikdy nedávejte zařízení na přímé slunce, aby nedošlo ke
zkrácení životnosti baterie.



Nikdy nemačkejte panel displeje ani na něj nedávejte těžké
předměty, abyste chránili obrazovku před prasknutím.



Neotírejte

zařízení

chemikáliemi.

Používejte

k

čištění

nebavlněný, jemný hadřík.


Chraňte zařízení před povětrnostními vlivy, údery a otřesy.
Silné otřesy mohou poškodit zařízení nebo jeho interní
struktury.



Neopravujte rozbité zařízení sami. Neodborné zásahy mimo
opravy

provedené

odborníky

z naší

společnosti

budou

považovány za důvod pro neuznání reklamace.


Během letu letadlem je nutné z bezpečnostních důvodů
vypnout připojení k internetu nebo síti.



Normální pracovní teplota displeje panelu zařízení je 0-40o C.
Pokud je teplota vyšší, výkon displeje se zhorší.



Vypněte připojení k síti (internetu?) v blízkosti zdravotnických
zařízení. Pokud ji nevypnete, mohli byste ohrozit správnou
činnost přístrojů v nemocnici.



Neumisťujte zařízení v blízkosti topných těles, baterie by
mohla explodovat.



Nepoužívejte

zařízení,

pokud

je

baterie

poškozená,

zdeformovaná, podivně zbarvená, přehřátá nebo je cítit.


Pokud čtečka nerozpozná vloženou SD kartu, prosím vyjměte ji
a vložte znovu.



Ve chvíli, kdy z SD karty jsou načítána data (např. otevřená
kniha), nevyjímejte kartu.



Se čtečkou zacházejte citlivě. Nevládejte do ní baterie z jiných
zařízení? Vyvarujte se jakémukoli hrubému zacházení.



Pokud nejde ukončit činnost zařízení nebo ukončit operaci,
klikněte na tlačítko Reset pro restartování.
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Ovládací prvky
Čelní strana：

Spodní strana：

Zadní strana：

Spodní strana：
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Funkce tlačítek
1

Tlačítko Zpět

Přejdete na předchozí krok v
prováděné akci

2

Předchozí stránka

Půjdete zpátky na naposledy
zobrazenou stránku

3

Další stránka

Přejdete na další stránku

4

Obnovení

Kliknete pro obnovení
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Číslo modelu

eReading.cz 4 Touch Light

6

Info

Dodatečné informace

7

Výrobce

8

Vstup SD karty

9

USB connector

Pro připojení k PC pro nahrávání
dat nebo nabíjení.
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Zapínání/Vypínání

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

11

Resetování

Klikněte pro restartování

12

Indikační světlo

Svítí ve chvíli, kdy se čtečka

nabíjení

nabíjí

Desktop
Hlavní menu se může od skutečnosti mírně lišit v rozložení
aplikací či textu.
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Rozečtené knihy:
- aktuálně rozečtené knihy (maximálně 12 knih)
- pro listování použijte dotykové gesto "táhnutím" zprava do
leva

Nové knihy:
- 12 naposledy nahraných knih do čtečky
- sekce neobsahuje knihy nahrané přímo v aplikaci eReading.cz

- aplikace portálu eReading.cz

- prostřednictvím aplikace máte ihned
přístup ke všem vámi zakoupeným knihám

na eReading.cz (sekce "online knihovna")
- z Online knihovny na jeden klik stáhnete

konkrétní knihu přímo do čtečky ("Místní
knihovna")
- pouze prostřednictvím této aplikace lze
číst eVýpůjčky

Funkční ikony - spodní menu (Statusbar)：
Domů：klikněte pro návrat na úvodní obrazovku.

Zpět：klikněte pro návrat na poslední stránku nebo plochu.

Podsvícení : klikněte pro zapnutí/vypnutí podsvícení
Stavový displej： WIFI , Baterie and čas
Toto spodní menu lze vypnout v Nastavení/Displej/Statusbar.
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Knihovna
Klikněte na ikonu

pro otevření Knihovny, ukážou se

všechny knihy, jak na lokální paměti, tak na SD kartě;
Zobrazení knih:

pro změnu zobrazení použijte ikonu v pravém horním menu
Funkce pro editování：
klikněte“
obrázku:

”pro vstup do modelu úprav, jak vidíte na tomto

Uživatel může v tomto rozhraní kopírovat, psát poznámky,
vyjmout nebo mazat.

Funkce vyhledávání：
klikněte“

”a otevře se vyhledávácí políčko, jak je

zobrazeno na tomto obrázku:

Napište hledané slovo do dialogového okna.
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Funkce třídění：
klikněte“

”pro otevření funkce třídění

třídit knihy lze podle času, formát, autora a velikosti.

Čtení
Toto zařízení podporuje formáty: ePub a PDF. Dodatečně také
TXT、EPUB、PDF、FB2、HTML/HTM、PDB、RTF、MOBI、DJVU/DJV、
CHM、RAR、DOC/DOCX、PPT/PPTX、XLS/XLSX、PRC、TCR.

Za správné a bezchybné zobrazení obsahu, který nebyl
zakoupen na www.eReading.cz neneseme žádnou
odpovědnost!

Rozhraní pro čtení:
Na stavovém řádku umístěném dole na stránce se zobrazí číslo
aktuální stránky a celkový počet stránek. Přecházejte tam nebo
zpět pomocí tlačítka pro otáčení stránek.

Trvá několik minut, než se načtou všechny stránky knihy většího
rozsahu. Delší čas trvá spočítání celkového obsahu stránek.

V zařízení je předinstalováno větší množství výchozích fontů,
ale I přesto si můžete instalovat další. Zkopírujte fonty do
složky

"/sdcard/Fonts"

(případně

"/sdcard/Font")

a

restartujete zařízení.
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Funkce v rozraní pro čtení：

Kopírování: pro vybrání podržte dlouze slovo nebo větu,
následně
vyberte“

se

podbarví

černě,

ve

vyskakovacím

menu

” pro vstup do rozhraní pro poznámky; můžete

vepsat poznámku a kliknout na „Uložit“, pokud byla uložena,
zobrazí se podtržení. Některé soubory tuto funkci nepodporují.

Menu pro čtení:

Klikněte doprostřed stránky, kterou čtete a zobrazí se
vyskakovací menu a nahoře stavový řádek, můžete: přejít na
stránku, nastavení stránky nebo otočení.
Přejít na stránku：klikněte a vložte číslo stánky, na kterou
chcete přejít, poté přejdete na požadovanou stránku.
Nastavení fontů： můžete nastavit velikost fontu, řádkování,
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okraje apod.
Otočit: vyberte požadovaný směr otáčení a klikněte na ok
pro provedení akce.

Stavový řádek nahoře obsahuje nastavení podsvícení, vyhledání,
adresář / záložka / anotace a záložky:
nastavení podsvícení, po vybrání vyhovujícího podsvícení,
klikněte na Ok pro potvrzení nebo klikněte na “zpět” pro
návrat na předchozí nastavení
vyhledávání：vložte požadovaný výraz a klikněte na
„ok“ pro vyhledání. Vyhledaný obsah se zabarví
Seznam adresářů/záložek/poznámek : můžete procházet
seznamy adresářů, záložek, poznámek vybráním jakéhokoli
záznamu v tomto menu.
Přidat/smazat záložku：přidáte záložku do aktuálně čtené
knihy. Pokud se záložka vytvořila, ikona v pravém horním rohu
se zbarví černě.

Správce souborů
Klikněte v hlavním menu na“

”pro vstup do správce

souborů.
Správce souborů zahrnuje lokální úložiště a složky SD
karty, můžete načítat všechny dostupné soubory a můžete
používat

třídění,

vyhledávání,

úpravy,

zobrazení

modelu

seznamu apod.
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Aplikace
Klikněte“

”pro vstup do rozhraní aplikace.

Všechny aplikace budou staženy do této složky. Dlouhým
stisknutím na ikoně konkrétní aplikace se otevře kontextové
menu. Poté můžete spravovat nebo mazat aplikace.

Slovník
V případě, že nemáme práva k instalaci slovníků z výroby,
můžete si instalovat slovník samostatně ve formátu ".TTF". Za
správnou funkčnost vlastních slovníku neručíme. Instalaci
provedete pouhým vložením slovníku do “/mnt/sdcard/Dict”，
následně klikněte v aplikaci "Slovník" na ikonu v levém horním
rohu“

”pro přechod do nastavení slovníku a aktivujte

nahraný slovník.
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Nastavení
Klikněte v hlavním menu na“

”pro vstup do nastavení.

Toto menu může vykazovat odlišnosti od finální podoby
softwaru.

Wi-Fi
WiFi nastavení：

Když zapnete WIFI , spustí se automatické vyhledávání
dostupných sítí, následně seznam sítí, ze kterého vyberete
jednu ze sítí a vložíte heslo, poté můžete začít používat síť.
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Displej

Můžete nastavit jas (brightness/podsvícení), čas přepnutí do
spánku, čas nečinnosti pro vypnutí, vypnout a zapnout spodní
menu.

Správa účtu
Zde aktivujte svůj Adobe účet (pomocí Adobe ID) pro čtení knih
zabezpečených pomocí Adobe DRM.
Také lze vytvářet emailové účty a následně využít daných
aplikací.
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Úložiště

Zde naleznete přehled Můžete kontrolovat veškeré dostupné
místo v tomto rozhraní a můžete zde také formátovat a načítat
vaší SD kartu.

Datum a čas

Datum a čas lze nastavit pouze automaticky prostřednictvím
internetu. Čtečku prosím připojte ihned k internetu pro
synchronizaci.
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Prohlížeč
Klikněte na“

”pro vstup do rozhraní prohlížeče.

Před použitím prohlížeče se prosím připojte k WIFI síti. Pokud
nejste připojení k síti, vyskočí seznam WIFI připojení.

Klikněte na“

”pro přepnutí do dalšího okna, otevření

označené stránky, historie a uložených stránek.
Klikněte

na“

”pro

prostřednictvím

kterého

otevření
můžete

kontextového
obnovit

stránku,

menu,
přejít

dopředu, vytvořit záložku, hledat na stránce, atd.
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Podsvícení
Klikněte na“

”pro vstup do rozhraní podsvícení (resp. jasu /

brightness), klikněte “-”、“+” pro upravení intenzity.

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce (zplnomocněný zástupce): ETA a. s., Zelený pruh 95/97, 147 00
Praha 4, IČO: 27544001, prohlašuje, že výrobek dále popsaný:
Elektronická čtečka knih, typ: eReading.cz 4 Touch Light :
účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení
v ČR a zemích EU, použitá frekvence v pásmu 2412 – 2472 MHz (pásmo
2.4 GHz), výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.
VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k
provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat, vydaného ČTÚ,
je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se
směrnicí R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a
telekomunikačních zařízení, a ve shodě s ustanoveními NV č. 481/2012
Sb., které je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních.
Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:
harmonizované normy: EN 300 328 V1.7.1 (2006-10), EN 301 489-1
V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 , (2012-09), EN 55022:2010, EN
55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008,
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010
Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č.
B1310TR8005RE, B1310TR8005RT, B1310TR8005S, B1310TR8001R,
které byly vydány zkušební laboratoří Shenzhen Bory Technology Service
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Co., Ltd., P.R.China a ve zkušebních protokolech č. SZES131200274901,
SZEM131200702101, SZEM1312007021RF, SZEM1312007021RF, které
byly vydány zkušební laboratoří SGS-CSTC Standards Technical Services
Co., Ltd.

Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených NV,
tj. bezpečnost a ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou
kompatibilitu a efektivní využití spektra a obsah některých škodlivých
látek.
Upozornění:
Softwarové nastavení technických parametrů jiné země než je země
provozování zařízení může znamenat porušení zákonem daných požadavků
pro volný provoz zařízení. Frekvence 2400 – 2483,5 MHz – omezení
v Norsku, 20 km v okolí geografické oblasti s centrem v Ny-Ålesund.

Datum a místo vydání prohlášení: 31. 7. 2014, Praha

Razítko oprávněné osoby

RECYKLACE
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO
VLHKOSTI ABYSTE , PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ
VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ
SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ
AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM
NAPĚTÍM.

Informace a ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme
jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a
roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou
být

po

demontáži

specializovanou

společností

recyklovány.

Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími
materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého eletrozařízení a použitých baterií a
akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho
obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako
s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím
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výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě
zpětného

odběru,

kde

bude

provedena

recyklace

tohoto

eletrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských
zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého eletrozařízení.
Tím, že zajistíte správno u likvidaci výrobku, můžete předejít
možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví,
které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné

manipulace

s

tímto

výrobkem

nebo

baterií

či

akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů.

Z

tohoto

důvodu

prosím

nevyhazujte

vysloužilé

eletrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé eletrozařízení zdarma
odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu
www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat
použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL
s.r.o. (pro recyklaci eletrozařízení) a u kolektivního systému
ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

ZÁRUČNÍ LIST
eReading.cz 4 Touch Light (CZ) - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu
dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na
poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů. Výrobek je možno reklamovat u prodejce,
který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu. Při
reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní
doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje
spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze
tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v
případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada
způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
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• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím
cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním
výrobku nebo jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno
poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro
přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky
nakoupené a reklamované na území České Republiky

Kontakt pro řešení všech reklamací čtečky: HP
TRONIC Zlín spol. s r. o., Centrální servis, Areál Svit,
budova 103, 760 01 Zlín, Tel: 577 055 333, E-mail:
servis@hptronic.cz
Typ výrobku: eReading.cz 4 Touch Light
Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího:

