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Посібник користувача 

1. Примітки 

1.1 Не користуйтеся Пристроєм для читання при потраплянні в нього 

будь-якої рідини чи предметів. Спочатку вимкніть Пристрій для читання, 

оскільки подальше користування може призвести до займання або 

враження електричним струмом. 

1.2 Не користуйтеся цим виробом поруч з вибуховим чи займистим газом, 

інакше може статися вибух. 

1.3 Запобігайте потраплянню будь-якого метала чи займистих речовин у 

рознім Пристрою для читання через гніздо картки пам’яті чи USB, 

інакше це може призвести до займання чи враження електричним 

струмом; 

1.4 Не піддавайте Пристрій для читання дії високої температури, напр., 

гарячого сонячного світла або різкого коливання температур; 

1.5 Пристрій для читання є точним електронним пристроєм. Падіння чи 

струшування може пошкодити TFT- екран.  

1.6 Самовільне розбирання Пристрою для читання будь-яким способом 

може пошкодити пристрій, і на це не розповсюджуються дія гарантії. 

1.7 У жодному разі не розміщуйте Пристрій для читання поряд з джерелом 

сильного магнітного поля, напр., магнітом чи електромотором. Сильне 

магнітне поле може призвести до збою в роботі Пристрою для читання 

або негативно впливати на екран. Крім того, захищайте його від дії 

сильних радіохвиль, які можуть пошкодити дані Пристрою для читання. 

   1.8 Правильно вставляйте картку пам’яті. Якщо картку пам’яті неможливо 

вставити, перевірте, чи підходить ця картка для цього Пристрою для 

читання або чи в правильному вона напряму. Примусове вставляння 

може пошкодити Пристрій для читання. 

 



 

 

 

2. Специфікація 

●Дисплей: 7 дюймів, TFT 

●Дозвіл: 800x480 

● ЦП: JZ4755 400 мГц 

● Дисплей: 7" c-paper сенсорний РК-екран, дозвіл:800*400 

● ОС Linux 2.6 (підтримує WIN 98 WIN 7) 

● ОЗУ: 64МБ (32Мбайт*2ПК) 

● Слот розширення: TF картка (може бути до 8Г) 

● Музика: WAV.MP3.WMA.AAC.M4A 

● Пам’ять: 1-4Г на вибір 

● Зображення: JPEG.PNG.Still-GIF.BMP 

● Текст: PDF .DOC.TXT.EPUB.FB2.HTML . PDB 

● Відео: AVI.RM/RMVB.FLV.MP4. 3GP. ASF.VOB.WMV.MKV. 

● WIFI: 802.11 B/G (може обладнуватися відповідно до вимог клієнта) 

● Мова: англійська, французька, німецька, італійська тощо  

Вид спереду: 

 

 

 

 

①  Speaker (Динамік) 

②  Кнопка left (вліво) 

③  Кнопка right (вправо) 

④  Кнопка Enter (Введення)  



 

 

Вид ззаду: 

 

3. Кнопки та інтерфейс 

1. Кнопки Left/Right ( / ) справа; 

2. Кнопки Enter/Back ( ) справа; 

3. Увімкнення; нажати на 2 секунди для ввімкнення пристрою; 

4. USB-пристрій; 

5. Слот SD-картки; 

6. Рознім постійного струму. 

7. Скидання батареї. При будь-яких відхиленнях від норми, напр., зависанні 

системи, скористайтеся зубочисткою або скріпкою або іншим предметом у 

формі голки для дотику скидання Батареї на задній панелі пристрою, після 

чого ввімкніть пристрій у звичайному режимі. 

⑤ Ручка 

⑥ Динамік  

⑦ Наклейки 

⑧ Скидання 

⑨ Вхід постійного струму 5В 

⑩ TF картка 

○,11 USB 

○,12 Навушник 

○,13 Кнопка ввімкнення 

○,14 Клавіша розблокування 

○,15 Клавіша блокування 



 

 

 

 

 

4. Головне меню 

Примітка: Меню за переліком на дисплеї складається з низки пунктів: Continue 

Reading (Подовжити читання), Favourite (Улюблене), Library (Бібліотека), 

Settings (Налаштування), WIFI (Бездротовий доступ), Browser (Оглядач), 

Music (Музика), Video (Відео), Power off (Вимкнення живлення) 

 

 

 

 



 

5. Continue Reading (Подовжити читання) 

5.1 Скористайтеся кнопкою  для вибору пункту «подовжити читання»; 

або торкніться іконки «continue reading» для входу в інтерфейс. 

5.2 Натисніть кнопку  в нижньому лівому куті для переходу в 

налаштування читання (наприклад: Font (Шрифт), Go to Page (перейти на 

сторінку), Bookmark (Закладка), Rotate (Обернути) тощо) 

 

6. Favourite (Улюблене) 

   

6.1 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для переходу к пункту 

«Favourite», після чого натисніть кнопку меню ( ): або ви можете 



 

 

скористатися сенсорними засобами для переходу к пункту «Favourite» 

безпосередньо. 

6.2 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору файлу, який ви 

бажаєте відкрити. 

6.3 Торкніться напису «Back to parent» (Назад у вихідній рівень) для 

повернення в попередній інтерфейс. 

6.4 Торкніться іконки  в інтерфейсі в правому верхньому куті для 

повернення в головний інтерфейс безпосередньо. 

7. Library (Бібліотека) 

Скористайтеся сенсорною панеллю для переходу к пункту «Library» або 

кнопкою left/right ( / ) для переходу к пункту «Library» та кнопкою меню 

( ) для переходу в файл «Library». 

 Back to Parent (Назад на вихідний рівень), Audio (Аудіо), Digital 

Editions (Цифрові видання), Free eBooks (Безкоштовні е-Книги), My Books 

(Мої книги), Free Picture (Безкоштовне Зображення), Video (Відео) 



 

 

7.1. Back to Parent (Назад на вихідний рівень) 

7.1.1 Пункт «Back to Parent» призначений для повернення в попередній 

інтерфейс; 

7.2. Audio (Аудіо) 



 

 

 

7.2.1Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «Audio», 

після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Audio». Або 

перейдіть в файл «Audio» безпосередньо дотиком до нього. 

7.2.2 Торкніться іконки  в верхньому правому куті для 

відвідування різних сторінок. 

7.2.3 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пісень, які вам 

подобаються. Натисніть кнопку меню ( ) для повернення в попередній 

інтерфейс. Або скористайтеся сенсорною панеллю для вибору пісень, які вам 

подобаються. 



 

7.2.4 В інтерфейсі програвання музики торкніться іконки  в нижньому 

правому куті для повернення в попередній інтерфейс. Торкніться іконки  

  в середньому інтерфейсі для збільшення/зменшення рівня 

гучності. 

7.3. Digital Editions (Цифрові видання) 

7.3.1 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Digital Editions», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Digital Editions». Або перейдіть у файл «Digital Editions» безпосередньо 

дотиком до нього. 

7.4. Free eBooks (Безкоштовні е-Книги) 

 7.4.1 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «Free 

eBooks», після чого натисніть ( ) меню та перейдіть в файл «Free eBooks». 

Або перейдіть в файл «Free eBooks» безпосередньо дотиком до нього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.5. My books (Мої книги) 

 

 7.5.1 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «My 

books», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «My 

books». Або перейдіть в файл «My books» безпосередньо дотиком до нього. 

7.5.2 Торкніться іконки  в верхньому правому куті для 

відвідування різних сторінок. 

 7.5.3Торкніться іконки  в інтерфейсі в верхньому правому куті для 

повернення в головний інтерфейс безпосередньо. 

7.5.4 В інтерфейсі читання натисніть кнопку меню ( ) для переходу к 

настроюванню читання (Font (Шрифт), Go to page (Перейти на сторінку) тощо). 



 

Або натисніть іконку  в нижньому лівому куті для переходу в інтерфейс 

налаштувань. 

 

7.6 .Picture (Зображення) 

 

 7.6.1 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Picture», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Picture». 

Або перейдіть в файл «Picture» безпосередньо дотиком до нього. 

7.6.2 Торкніться іконки  в верхньому правому куті для 

відвідування різних сторінок. 



 

 

7.6.3Торкніться іконку  в інтерфейсі в верхньому правому куті для 

повернення в головний інтерфейс безпосередньо. 

 

7.6.4 В інтерфейсі показу зображень натисніть кнопку меню ( ) для 

переходу к настроюванню зображення (Zoom (Збільшити) , Rotate (Обернути), 

Exit (Вихід). Або натисніть іконку  в нижньому лівому куті для переходу в 

інтерфейс налаштувань. 

7.6.5 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для показу попереднього/ 

наступного зображення. 

 

7.7. Video (Відео) 



 

 

7.7.1. Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Video», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Video». 

Або перейдіть в файл «Video» безпосередньо дотиком до нього. 

7.7.2 Торкніться іконки  в верхньому правому куті для 

відвідування різних сторінок. 

7.7.3 Торкніться іконки  в інтерфейсі в верхньому правому куті для 

переходу в головний інтерфейс безпосередньо. 

7.7.4 В інтерфейсі програвання натисніть кнопку left/ right ( / ) для 

показу інтерфейсу налаштувань, натисніть кнопку меню ( ) для повернення в 

попередній інтерфейс. 



 

 

8. Settings (Налаштування) 

 

 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «Setting», 

після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Setting». Або 

перейдіть в файл «Setting» безпосередньо дотиком до нього. 

Back to Parent (Назад на вихідний рівень) 

U Disk (U диск), Upgrade (Оновити), Default (Умовчання), Format (Формат), 

Time (Час), Calibrate (Калібрувати), System Info (Системна інформація), 

Bright (Яскравість), Language (Мова), Power Manager (Адміністратор 

живлення). 

8.1. Back to Parent (Назад на вихідний рівень) 



 

8.1.1 Пункт «Back to Parent» призначений для повернення в попередній 

інтерфейс; 

8.2. U Disk (U диск) 

8.2.1 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «U 

Disk», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «U Disk». 

Або перейдіть в файл «U Disk» безпосередньо дотиком до нього. 

8.2.2 Користуючись U диском, ви можете підключити е-книгу до вашого 

комп’ютера. 

8.3. Upgrade (Оновлення)  

8.3.1 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Upgrade», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Upgrade». Або перейдіть в файл «Upgrade» безпосередньо дотиком до нього. 

8.3.1 Користуючись пунктом Upgrade, ви можете оновлювати вашу е-книгу. 

Перед його вибором уважно прочитайте текст. 

8.4. Default (Умовчання) 

 8.4.1 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Default», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Default». Або перейдіть в файл «Default» безпосередньо дотиком до нього. 

8.4.2 Операція Default поверне пристрій у початковий стан. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.5. Format (Формат) 

 

 8.5.1 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Format», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Format». Або перейдіть в файл «Format» безпосередньо дотиком до нього. 

    8.5.2 Натисніть кнопку left/right ( / ) для вибору пункту «Format or 

Cancel» (Формат або Скасування); 

8.6. Time (Час) 

 8.6.1 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «Time», 

після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Time». Або 

перейдіть в файл «Time» безпосередньо дотиком до нього. 



 

 8.6.2 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / )для налаштування року та 

часу. Після завершення одного налаштування ви можете перейти до наступного 

налаштування дотиком до нього. 

8.7. Calibrate (Калібрування) 

 8.7.1 Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Calibrate», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Calibrate» . Або перейдіть в файл «Calibrate» безпосередньо дотиком до нього. 

 8.7.2 Щільно та точно торкніться перехрестя для калібрування вашого 

екрану. 

8.8. System Info (Системна інформація) 

 8.8.1Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «System 

Info», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «System 

Info». Або перейдіть в файл «System Info» безпосередньо дотиком до нього. 

 8.8.2 В інтерфейсі системної інформації надається докладна інформація 

пристрою. 

8.9. Bright (Яскравість) 



 

 

 

 8.9.1Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Bright»,після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Bright». 

Або перейдіть в файл «Bright» безпосередньо дотиком до нього. 

8.9.2 В інтерфейсі bright скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для 

збільшення або зменшення яскравості. Чим яскравіше екран, тим більше енергії 

споживається. 

 

 

 

 

 



 

8.10. Language (Мова) 

 

8.10.1. Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Language», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Language». Або перейдіть в файл «Language» безпосередньо дотиком до нього. 

8.10.2 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Language» або сенсорною панеллю для вибору мови, яку ви бажаєте 

установити. 

 

8.11 Power Manager (Адміністратор живлення) 



 

 

8.11.1.Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Power Manager», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Power Manager». Або перейдіть в файл «Power Manager» безпосередньо 

дотиком до нього. 

8.11.2 В інтерфейсі power manager ви можете налаштувати функції Close 

Backlight (Закрити підсвічування) та System Sleep (Режим очікування системи) . 

 

9. WIFI (Бездротовий доступ) 

 

 



 

9.1.Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «Wifi», 

після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Wifi». Або 

перейдіть в файл «Wifi» безпосередньо дотиком на нього. 

9.2 Натисніть кнопку меню ( ) для вибору «WIFIІ» або торкніться 

інтерфейсу wif для одержання паролю для з’єднання з Інтернет. 

10. Browser (Оглядач) 

 



 

 

 

10.1.Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту 

«Browser», після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл 

«Browser». Або перейдіть в файл «Browser» безпосередньо дотиком до нього. 

10.2 В інтерфейсі оглядача натисніть кнопку меню ( ) для переходу в 

налаштування оглядача (Add Favorite (Додати улюблене), Open Url (Відкрити 

посилання), Input method (Метод введення), Back (Назад), Exit (Вихід)). Або 

натисніть іконку  в нижньому лівому куті для переходу в інтерфейс 

налаштувань. Пункт «Open Url» призначений для відкривання нового 

посилання; 

 

 



 

11. Music (Музика) 

 

    

11.1 Скористуйтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «Music», 

після чого натисніть кнопку меню для переходу в файл «Music». Або перейдіть 

в файл «Music» безпосередньо дотиком до нього. 

11.2 Скористуйтеся кнопкою left/right( / ) для вибору пісень, які вам 

подобаються. Натисніть кнопку меню ( ) для повернення в попередній 

інтерфейс. Або скористуйтеся сенсорною панеллю для вибору пісень, які вам 

подобаються. 



 

 

11.3 Торкніться кнопки “enter”  для вибору пункту PAUSE/PLAY 

(ПАУЗА/ПРОГРАВАННЯ),  іконки в нижньому лівому куті для 

повернення в попередній інтерфейс; або можете натиснути кнопку меню  

для повернення в попередній інтерфейс. Іконка  /  призначена для 

вибору попередньої/наступної пісні. Торкніться іконки  для 

збільшення/зменшення рівня гучності. 

 

12. Video (Відео) 

 



 

12.1.Скористайтеся кнопкою left/right ( / ) для вибору пункту «Video», 

після чого натисніть кнопку меню ( ) для переходу в файл «Video». Або 

перейдіть в файл «Video» безпосередньо дотиком до нього. 

12.2 Торкніться іконки  в верхньому правому куті для 

відвідування різних сторінок. 

12.3 Торкніться іконки  в інтерфейсі в правому верхньому куті для 

повернення безпосередньо в головний інтерфейс. 

7.7.4 В інтерфейсі програвання натисніть кнопку left/right ( / ) для 

показу інтерфейсу налаштувань, натисніть кнопку меню ( ) для повернення в 

попередній інтерфейс. 

 13. Poweroff (Вимкнення живлення) 

13.1. Торкніться іконки «Power off» для вимкнення живлення. 

  



 

 

EvroMedia 

ГАРАНТІЙНА КАРТКА 
 

Модель №  

 

Дата покупки: 

Серійний номер: Ім'я та адреса Покупця: 

Ім'я та юридична адреса продавця: Підпис продавця: Печатка продавця: 

 

ТАБЛИЦЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ 

 

Номер 
гарантійного 

ремонту 
Дата прийняття 

апарату в ремонт 

Дата 
виконання 
ремонту 

Опис 
ремонту 

Список 
замінених 
деталей 

Назва та 
печатка 

сервісного 
центру 

Ім'я 
майстра, що 
виконував 

ремонт 

       

       

       

       

 

Дана таблиця заповнюється представником уповноваженої організації або обслуговуючим центром, що 
проводить гарантійний ремонт виробу. Після проведення гарантійного ремонту дана картка повинна бути 

повернена Власнику. 

 

Сервісна підтримка: 

ТзОВ «Оргтехніка» 

м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграду, буд. 4, корпус 1, офіс 5 

тел. (044) 581-02-02 (дод. 114) 

www.evromedia.net.ua 

remont@org.net.ua 


