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Continutul ambalajului                                           

1 Unitate de baza cititor de 

carti in format electronic 

2 Carcasa de protectie 

3 Casti 4 Cablu USB 

5 Ghid rapid 6 Certificat de garantie 

 

Prezentare generala a unitatii de baza                                           

   

   

   

               

     

     

   

   

   

   

   

 

 

 Pagina anterioara Salt la pagina anterioara, reducerea volumului 

 Pagina urmatoare Salt la pagina urmatoare, marirea volumului 

 Pagina anterioara Salt la pagina anterioara, reducerea volumului 

 Pagina urmatoare Salt la pagina urmatoare, marirea volumului 

 Pornire/oprire Pornirea/oprirea echipamentului 

 Buton de zoom Pentru marirea/micsorarea continutului 

ecranului 

 Suport directional Pentru navigare la toate optiunile 

 Buton de mod Pentru accesarea meniului de optiuni 

 Buton revenire/revocare Revenire la meniul anterior sau revocare 

 Mufa USB Pentru conectarea la portul USB al computerului 

gazda 

 Fanta pentru card SD Pentru introducerea unui card SD 

 Mufa pentru casti Pentru conectare la casti 

 MIC (Microfon) Pentru inregistrarea vocii 

 Difuzor Pentru redarea sunetelor 

 Buton de resetare Pentru repornire 15 
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 Orificiu pentru 

suspendare 

Orificiu pentru legarea unei chingi de mana (nu 

este inclusa) 

 Acasa Revenire la meniul principal 

Pornirea                                              

Pornirea/oprirea 

 Apasati si tineti apasat butonul  pentru a porni/opri echipamentul. 

 

Incarcarea 

 Se recomanda incarcarea acumulatorilor timp de trei cicluri de 

incarcare succesive de cate 12 ore. 

 Incarcarea completa a echipamentului dureaza in mod normal 5 ore. 

 Cand bateria este descarcata, situatie indicata prin , reincarcati 

echipamentul cu prima ocazie. 
NOTĂ:  

Pentru cititorul de carti in format electronic se poate utiliza numai 

incarcatorul special. Conectarea la o sursa de alimentare externa 

necorespunzatoare poate provoca defectare echipamentului si anuleaza 

garantia. 

 Pentru a incepe incarcarea, conectati echipamentul la portul USB al 

computerului gazda, cu ajutorul cablului USB inclus. 

 

Revenirea la setarile implicite din fabricatie 

 In caz ca echipamentul nu porneste sau functioneaza 

necorespunzator, resetati echipamentul apasand pe butonul de 

resetare. 

 

Utilizarea cardului SD (cardul SD nu este inclus) 

 Echipamentul accepta caruri de memorie SD pana la 16 GB. 

Introduceti cardul de memorie SD in fanta pentru carduri SD. 

 

Operatiuni de baza                                            

Apasati si tineti apasat butonul   pentru a porni echipamentul. Acesta va 

accesa automat meniul principal cu 8 optiuni, printre care Recent Files 

List (Lista fisiere recente), eBook (Carte in format electronic), 

Music (Muzica), Video, Photo (Fotografii), Explorer (Explorator), 

Record (Inregistrare), Settings (Setari)  si User Guide 

(Instructiuni de utilizare). Cu ajutorul suportului directional, selectati 

optiunea dorita, apoi apasati pe butonul || pentru confirmare. Apasati pe 
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 pentru a reveni la meniul principal. 

 Lista fisiere recente 
 In aceasta sectiune vor fi afisate fisierele vizualizate anterior. Apasati 

pe suportul directional pentru a naviga la optiunea Recent Files List 

(Lista fisiere recente), apoi apasati pe butonul || pentru a 

confirma selectia. 

 Apasati pe butoanele ▲/▼ ale suportului directional pentru a selecta 

fisierul dorit, apoi apasati pe butonul || pentru confirmare. Apasati 

pe butonul  pentru revenire. 

 Apasati pe butonul de zoom pentru a mari/micsora continutul 

ecranului. Apasati pe butoanele pentru salt la pagina sau pe suportul 

directional pentru salt la pagina dorita. 

 In meniul interfata al Recent File List (Lista fisiere recente), 

apasati pe butonul din stanga al suportului directional pentru a sterge 

toate fisierele. Evidentiati YES (DA), apoi apasati pe || pentru 

confirmare. Apasati direct pe   pentru revocare. 

Nota:  

Daca anterior au fost salvate fisiere pe cardul SD, acestea sunt afisate in 

continuare in "Lista de fisiere recente", chiar daca a fost scos cardul SD. 

Insa, daca a fost scos cardul SD, fisierele nu pot fi accesate. 

 

 Carte in format electronic 
 Echipamentul accepta 7 formate, printre care .txt, .html, .doc, .pdf, 

.fb2, .epub, .pdf etc. Verificati daca fisierul NU este protejat DRM 

(gestiunea drepturilor de autor in format digital). Aceste fisiere nu pot 

fi citite de cititorul de carti in format electronic. 

 Selectati fisierul de pe cardul de memorie flash sau SD, apoi 

apasati pe butonul || pentru confirmare. Cu ajutorul butoanelor 

▲/▼ ale suportului directional , selectati fisierul dorit; alternativ, 

apasati butoanele de salt la pagina pentru salt la pagina dorita. 

Apasati pe || pentru a confirma selectia. 

 In meniul interfata eBook (Carte in format electronic), apasati pe 

butonul din stanga al suportului directional pentru a sterge fisierul 

dorit . Evidentiati YES (DA), apoi apasati pe || pentru confirmare. 

Apasati pe  pentru revocarea directa. 

NOTĂ: 
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Pot fi sterse numai fisierele, nu si folderele. 

 In timpul redarii textului, apasati pe butonul || pentru a accesa 

submeniul eBook (Carte in format electronic). In aceasta sectiune 

sunt disponibile sapte optiuni, si anume Page Jump (Salt la 

pagina), SaveMark (Salvare semn de carte), LoadMark 

(Incarcare semn de carte), DelMark (Ştergere semn de cart) , 

Browser Mode (Mod rasfoire) , Flip Time (Interval de 

intoarcere a paginii) si Mode (Mod). Apasati pe butonul || 

pentru confirmare si pe  pentru revenire la modul text. 

NOTĂ: 

Pentru aceasta functie nu sunt disponibile formatele .PDF si .DOC. 

 

 Muzica 

 In meniul interfata Music (Muzica), apasati pe suportul directional 

pentru a selecta fisierul dorit. Apasati pe butonul || pentru 

confirmare. 

 La interfata liste de fisiere cu muzica, apasati pe butonul din stanga  

al suportului directional pentru a adauga fisierul dorit in folderul cu 

favorite. Evidentiati YES (DA), apoi apasati pe || pentru 

confirmare. Apasati pe  pentru revocarea directa. 

 In timpul redarii muzicii, butoanele functioneaza dupa cum urmeaza.  

 

Butonul Stanga: Pentru revenire la optiunea 

precedenta/derulare inapoi 

Butonul Dreapta: Pentru a trece la optiunea 

urmatoare/derulare inainte 

Butonul Sus: Pentru redare 

Butonul Jos: Pentru pauza 

 Pentru reglarea volumului, apasati pe butonul salt la pagina pentru a 

mari/reduce volumul. 

 In timpul redarii muzicii, apasati pe butonul || pentru a accesa 

submeniul Music (Muzica). Exista sase Play Mode (Mod de redare) 

pentru crearea unor calitati de redare diferite.  

 In timpul redarii muzicii, apasati pe  pentru a accesa modul muzica 

de fundal. Pentru a iesi din acest mod, accesati interfata de redare a 

muzicii si apasati pe butonul Jos pentru pauza. 

 

 Video 

R
O

 



 

 Cititor de cărţi în format electronic, de 5"                                RO - 5 

 In meniul interfata Video, apasati pe butoanele ▲/▼ ale suportului 

directional pentru a selecta fisierul dorit. Apasati pe butonul || 

pentru confirmare. 

 La interfata listei de fisiere video, apasati pe butonul din stanga  al 

suportului directional pentru a sterge fisierul dorit. Evidentiati YES 

(DA), apoi apasati pe || pentru confirmare. Apasati pe  pentru 

revocarea directa. 

 Selectati fisierul dorit, apoi apasati pe butonul || pentru redarea video. 

Apasati pe || pentru a relua ultima redare, atunci cand vi se solicita, 

sau apasati pe  pentru revocare. 

 In timpul redarii video, butoanele functioneaza dupa cum urmeaza. 

|| Pentru accesarea 

submeniului 

 Pentru revenirea la optiunea 

anterioara 

 Pentru pauza/redare  Pentru revenirea la meniul 

principal 

 In timpul redarii video, apasati pe butonul || pentru a accesa 

submeniul si selectati optiunea dorita cu ajutorul suportului 

directional. Apasati pe || pentru confirmare sau pe  pentru 

revenire. 

 Apasati pe butoanele stanga/dreapta / ale suportului directional 

pentru navigare la fisierul video precedent/urmator. Apasati pe 

butoanele sus/jos / ale suportului directional sau pe butoanele 

salt la pagina pentru a regla volumul.      
 

 Fotografii 
Echipamentul accepta numai formate de imagine .JPEG, .GIF, .BMP. Alte 

formate nu sunt afisate in mod intentionat. 

 Selectati fisierul de pe cardul de memorie flash sau SD, apoi 

apasati pe butonul || pentru confirmare. Cu ajutorul butoanelor 

sus/jos /ale suportului directional, selectati fisierul dorit; 

alternativ, apasati butoanele de salt la pagina pentru salt la pagina 

dorita. Apasati pe butonul || pentru confirmare. 

 In meniul interfata Photo (Fotografii), apasati pe butonul din 

stanga  al suportului directional pentru a sterge fisierul dorit. 

Evidentiati YES (DA), apoi apasati pe || pentru confirmare. Apasati 

pe  pentru revocare directa. 

 In timpul redarii fotografiilor, , apasati pe butonul  || pentru a 

accesa submeniul, unde sunt disponibile 5 moduri de rasfoire. Apasati 
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pe suportul directional pentru a selecta sectiunea dorita, apoi apasati 

pe || pentru confirmare. 

 In timpul redarii fotografiilor,, apasati pe butonul  pentru a 

mari/micsora imaginea. Apasati pe butoanele salt la pagina pentru a 

roti imaginea.  

 Treceti la imaginea precedenta/urmatoare cu ajutorul suportului 

directional. 

NOTĂ:  

Aceasta functie nu este disponibila daca imaginea este rotita. Apasati pe  

pentru a abandona rotatia. 

 

 Explorator de fisiere 
 Selectati fisierul de pe cardul de memorie flash sau SD, apoi 

apasati pe || pentru confirmare. 

 Cu ajutorul butoanelor sus/jos / ale suportului directional,  

selectati fisierul dorit; alternativ, apasati butoanele de salt la pagina 

pentru salt la pagina dorita. Apasati pe || pentru confirmare. 

 In meniul interfata  Explorer (Explorator), apasati pe butonul din 

stanga al suportului directional pentru a sterge fisierul curent. 

Evidentiati YES (DA), apoi apasati pe || pentru confirmare. Apasati 

pe  pentru revocare. 

 

 Inregistrare 
 Apasati pe butonul din stanga al suportului 

directional pentru a porni/continua  inregistrarea 

sunetului de la microfon. Apasati pe butonul din 

dreapta pentru pauza. 

 

 Apasati pe  pentru a intrerupe inregistrarea si a 

salva fisierul inregistrat. Evidentiati YES (DA), apoi 

apasati pe butonul || pentru confirmare.  

 In starea Ready (Gata) apasati pe butonul  || 

pentru a accesa submeniul Record (Inregistrare). 

Sunt disponibile doua moduri de setare, Quality 

(Calitate) si Volume (Volum) 

 Configurarea sistemului 
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Cu ajutorul suportului directional, parcurgeti ciclic cele 9 optiuni Display 

Setting (Afisare configurare), Key Lock Time (Ora blocare taste), 

Auto Shut Time (Ora oprire automata) , Time (Ora), Date (Data), 

Calendar, Restorable (Posibilitate restaurare), Language (Limba) 

si System Information (Informatii despre sistem). Apasati pe || 

pentru acces si pe  pentru revenire.  

 

 Ghid de utilizare 

Este disponibila o versiune electronica a manualului tiparit care poate fi 

citita pe echipamentul de citire a cartilor in format electronic. In ecranul 

meniului principal, evidentiati User Guide (Instructiuni de utilizare), 

apoi apasati pe butonul || pentru acces. 

 

Informatii privind asistenta tehnica si garantia             

Pentru informatii privind asistenta tehnica consultati www.prestigio.com, 

iar pentru informatii privind garantia consultati certificatul de garantie 

inclus. 

 

Nota privind exonerarea de raspundere                                                   

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile si 

procedurile din instructiunile de utilizare de fata sunt exacte si complete. 

Nu putem accepta si nu vom accepta nicio raspundere pentru niciun fel 

de erori sau omisiuni. Prestigio isi rezerva dreptul de a modifica fara 

notificari suplimentare oricare din produsele mentionate in documentul 

de fata. 
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http://www.prestigio.com/

