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Комплект поставки                                           

1 Електронна книга 2 Захисний чохол 

3 Навушник 4 Кабель USB 

5 Стислий посібник 6 Гарантійний талон 

 

Огляд продукту                                           

   

   

   

               

     

     

   

   

   

   

   

 

 Попередня сторінка До попередньої сторінки, знизити гучність 

 Наступна сторінка До наступної сторінки, збільшити гучність 

 Попередня сторінка До попередньої сторінки, знизити гучність 

 Наступна сторінка До наступної сторінки, збільшити гучність 

 ВВІМК/ВИМК Ввімкнути/вимкнути пристрій 

 Кнопка Zoom Збільшити/зменшити зображення 

 Навігаційна панель Пересування в меню 

 Кнопка режиму Увійти до меню опцій 

 Кнопка 

повернутися/відміна 

Повернутися до попередньої сторінки або 

відмінити 

 Вхід USB Приєднання до ПК через порт USB 

 Вхід для SD-карти Приймає SD-карту 

 Вхід для навушників Приєднання навушників 

 MIC Запис голосу 

 Колонка Відтворення звуку 

 Кнопка перезапуску Перезапуск пристрою 

 Отвір для шнурка Отвір для шнурка (немає в комплекті) 

 Home Повернутися до головного меню 
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Початок роботи                                              

Ввімкнути / Вимкнути 

 Натисніть і утримуйте кнопку , щоб ввімкнути/вимкнути 

пристрій. 

Заряджання 

 Батарея повинна пройти 3 послідовних цикли заряджання по 12 

годин кожен. 

 Батарея повністю заряджається приблизно за 5 годин. 

 Зарядіть пристрій якомога швидше, якщо батарея розряджена 

(показано індикатором ). 

 Увага:  

Е-книга сумісна лише зі спеціальним зарядним пристроєм. 

Використання несумісного зарядного пристрою може спричинити 

пошкодження е-книги і анульовує гарантію. 

 Щоб почати заряджання, з’єднайте пристрій з ПК за допомогою 

USB кабелю (в комплекті). 

Відновлення заводських налаштувань 

 Якщо пристрій неправильно функціонує або не запускається, 

перезапустіть його, натиснувши кнопку перезапуску. 

Використання SD карти (SD карта не входить до комплекту) 

 Пристрій підтримує карти пам’яті SD розміром до 16ГБ. Вставте 

карту пам’яті SD до відповідного входу. 

 

Основні дії                                                      

Натисніть і утримуйте кнопку , щоб ввімкнути пристрій. Автоматично 

відкриється головне меню з 8 опціями, включаючи Історію, Е-книгу, 

Музику, Відео, Фото, Провідник, Запис, Налаштування та 

Посібник користувача. За допомогою навігаційної панелі оберіть 

потрібну опцію і натисніть кнопку || для підтвердження. Натисніть , 

щоб повернутися до головного меню. 

 Історія 
 В цьому розділі відображаються файли, які відкривалися останнім 

часом. За допомогою навігаційної панелі перейдіть до опції 

Історія і натисніть кнопку || для підтвердження. 

 Натисніть кнопки ▲/▼ на навігаційній панелі, щоб обрати 

потрібний файл, і натисніть кнопку || для підтвердження. 

Натисніть кнопку , щоб повернутися. 
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 Натисніть Кнопку Zoom, щоб збільшити/зменшити розмір 

зображення. Натисніть кнопки швидкого переходу або 

навігаційної панелі, щоб перейти до потрібної сторінки. 

 В меню Історії натисніть ліву кнопку навігаційної панелі, щоб 

видалити всі файли. Оберіть ТАК і натисніть || для 

підтвердження. Натисніть  для відміни.  

Увага:  

Усі файли, колись збережені на SD карті, будуть відображені у списку 

“Історії”, навіть якщо SD карту було вилучено. Але при вилученій 

SD-карті ці файли відкрити неможливо. 

 Е-книга 
 Пристрій підтримує 7 файлових форматів: .txt, .html, .doc, .pdf 

.fb2, .epub, .pdf. Переконайтеся, що файл, який ви намагаєтесь 

відкрити, не захищений DRM-технологією, оскільки пристрій не 

зможе прочитати такий файл. 

 Оберіть файл зі Флеш- або SD-карти і натисніть кнопку || для 

підтвердження. За допомогою кнопок ▲/▼ на навігаційній панелі 

оберіть потрібний файл, або натисніть кнопки швидкого переходу, 

щоб перейти до потрібної сторінки. Натисніть ||, щоб 

підтвердити вибір. 

 В меню Е-книги натисніть ліву кнопку  на навігаційній панелі, 

щоб видалити бажаний файл. Оберіть ТАК і натисніть || для 

підтвердження. Натисніть  для відміни. 

Увага: 

Видаляти можна лише окремі файли, але не всю папку.   

 Під час відтворення тексту натисніть кнопку ||, щоб зайти до 

підменю Е-книги. В цьому розділі доступні сім опцій: Перейти на 

сторінку, Запам’ятати закладку, Завантажити закладку, 

Видалення закладки, Режим перегляду, Час перегортання 

сторінки і Режим. Натисніть кнопку || для підтвердження, і , 

щоб повернутися до текстового режиму. 

Увага: 

Формати .PDF і .DOC не підтримуються цією функцією. 

 

 Музика 

 В меню Музики за допомогою навігаційної панелі перейдіть до 

потрібного файлу. Натисніть кнопку || для підтвердження. 
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 У списку музичних файлів натисніть ліву кнопку  навігаційної 

панелі, щоб додати файл до Обраного. Оберіть ТАК і натисніть || 

для підтвердження. Натисніть  для відміни. 

 Під час відтворення музики кожна кнопка функціонує наступним 

чином:  

 

Ліва кнопка: До попередньої опції / 

Зворотне перемотування 

Права кнопка: До наступної опції / Швидке 

перемотування вперед 

Кнопка вгору: Відтворення 

Кнопка донизу: Пауза 

 Щоб відрегулювати гучність, скористайтеся кнопками швидкого 

переходу. 

 Під час відтворення музики натисніть кнопку ||, щоб увійти до 

підменю Музика. Доступні 6 Режимів відтворення для 

регулювання якості відтворення.  

 Під час відтворення музики натисніть , щоб зайти в режим 

фонової музики. Щоб вийти з режиму, зайдіть в меню фонової 

музики, і натисніть Кнопку вниз. 

 

 Відео 

 В меню відео скористайтеся кнопками ▲/▼ на навігаційній 

панелі, щоб обрати бажаний файл. Натисніть кнопку || для 

підтвердження. 

 У списку відео натисніть ліву кнопку  на навігаційній панелі, щоб 

видалити файл. Оберіть ТАК і натисніть || для підтвердження. 

Натисніть  для відміни. 

 Оберіть потрібний файл і натисніть кнопку || для відтворення 

відео. Натисніть ||, щоб відновити останній перегляд, або 

натисніть  для відміни. 

 Під час відтворення кожна кнопка функціонує наступним чином: 

|| Увійти до підменю  До попередньої опції 

 Пауза/відтворення  До головного меню 

 Під час відтворення відео натисніть кнопку ||, щоб увійти до 

підменю, та скористайтеся навігаційною панеллю, щоб обрати 

потрібну опцію. Натисніть || для підтвердження або , щоб 

повернутися. 
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 Натисніть ліву/праву кнопки / на навігаційній панелі, щоб 

перейти до попереднього/наступного відео-файла. Натисніть 

кнопки вгору/вниз / на навігаційній панелі або кнопки 

швидкого переходу, щоб відрегулювати звук.      
 

 Фото 
Пристрій підтримує лише формати .JPEG, .GIF, .BMP. Файли інших 

форматів не будуть відображені. 

 Оберіть файл зі Флеш- або SD-карти і натисніть кнопку || для 

підтвердження. За допомогою кнопок ▲/▼ на навігаційній панелі 

оберіть потрібний файл, або натисніть кнопки швидкого переходу, 

щоб перейти до потрібної фотографії. Натисніть ||, щоб 

підтвердити вибір. 

 В меню Фото натисніть ліву кнопку  на навігаційній панелі, щоб 

видалити потрібний файл. Оберіть ТАК і натисніть || для 

підтвердження. Натисніть  для відміни. 

 Під час перегляду фотографій натисніть кнопку ||, щоб увійти до 

підменю з 5 режимами пошуку. За допомогою навігаційної панелі 

оберіть потрібну опцію і натисніть кнопку || для підтвердження. 

 Під час перегляду фотографій натисніть кнопку , щоб 

збільшити/зменшити зображення. Скористайтеся кнопками 

швидкого пошуку, щоб повернути зображення.  

 За допомогою навігаційної панелі можна перейти до 

попереднього/наступного зображення. 

Увага:  

Коли зображення повернене, ця функція недоступна. Натисніть , щоб 

повернути зображення до первинного вигляду. 

 

 Провідник 
 Оберіть файл зі Флеш- або SD-карти і натисніть кнопку || для 

підтвердження. 

 За допомогою кнопок ▲/▼ на навігаційній панелі оберіть 

потрібний файл, або натисніть кнопки швидкого переходу, щоб 

перейти до потрібної сторінки. Натисніть ||, щоб підтвердити 

вибір. 

 В меню Провідника натисніть ліву кнопку на навігаційній панелі, 
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щоб видалити поточний файл. Оберіть ТАК і натисніть || для 

підтвердження. Натисніть  для відміни. 

 Запис 
 Натисніть ліву кнопку на навігаційній панелі, щоб 

розпочати/продовжити запис звуку з мікрофона. 

Натисніть праву кнопку, щоб зробити паузу. 

 

 Натисніть , щоб зупинити запис і зберегти 

записаний файл. Оберіть ТАК і натисніть || для 

підтвердження.  

 У стані Готово натисніть кнопку ||, щоб увійти 

до підменю Запису. Доступні два режими 

налаштувань: Якість і Звук. 

 Системні налаштування 

За допомогою навігаційної панелі оберіть одну з 9 опцій: 

Налаштування екрану, Час блокування клавіатури, Час 

автоматичного вимкнення, Час, Дата, Календар, Відновлення, 

Мова і Системна інформація. Натисніть ||, щоб увійти, і  для 

повернення.  

 

 Посібник користувача 

Пристрій містить електронну версію друкованого посібника 

користувача. В головному меню оберіть Посібник користувача і 

натисніть кнопку ||, щоб увійти. 

 

Технічна підтримка і гарантійна інформація             

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні 

зобов’язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com. 

 

Примітка                                                     

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що 

входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть 

відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія 

Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження. 
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http://www.prestigio.com/

