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Felhasználói kézikönyv

www.concorde.hu

Fontos tudnivalók:
•

A termék bármely jellemz ője minden előzetes bejelentés nélkül változhat.

•

Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebb ől eredő károkért
semmilyen felelősséget nem vállalunk.

•

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival használja az
egységet. Ha nem megfelelően használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a
garancia automatikusan hatályát veszti, és az ezekb ől eredő akármilyen károkért semmilyen
felelősséget nem vállalunk.

•

A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az Ön
készülékén látottakkal.

Tanácsok az akkumulátor használatához:
Két lehetőség van az eszköz energiaellátásának biztosítására: akkumulátor és küls ő forrás.
A készülékben Li-Ion akkumulátor biztosítja a megfelel ő energiaellátást az eszköznek, ha nincs
csatlakoztatva a hálózati adapter.
Töltés: Első alkalommal használjon hálózati tölt őt a készülék teljes feltöltéséhez. A töltés a készülék
tartozékai közt megtalálható hálózati tölt ővel lehetséges. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék
megfelelő csatlakozási pontjába, a tölt ő másik végét pedig a fali aljzatba. Az els ő alkalommal egy
esetlegesen lemerült készülék feltöltéséhez több órára lesz szükség.
FIGYELEM: Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne szedje
szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor megrepedhet, robbanhat vagy
veszélyes vegyi anyagok távozhatnak bel őle.

1. Termékjellemző:
Az Ön által megvásárolt ConCorde readman 6 készülék E-ink kijelzőt tartalmaz, amely kijelzőnek
köszönhetően tiszta, éles kontúrokkal elhatárolható szöveg és képmegjelenítést eredményez.
Ez lehetővé teszi az igazán kényelmes és szórakoztató e-könyv olvasást.
Hosszú tartalmú olvasáshoz a technológiából adódóan az E-ink kijelz ő a megfelelő választás hisz ez az
LCD kijelzőkkel szemben napfényben is jól olvasható és a szemet is jobban kíméli.
A készülék beépített tárhelyére akár többszáz e-könyvet is feltölthet, amivel létrehozhatja saját
könyvtárát. Ez a kapacitás sokszorosára növelhet ő MicroSDHC kártya használatával.
Az eszköz E-ink technológiája révén a készülék csak akkor fogyaszt energiát, ha a kijelz ő tartalma
megváltozik.
Az akkumulátor egy feltöltéssel több ezer lapozást, képerny őváltást tud kezelni, így akár több hétig is
használhatja ezt a készüléket.
<Szöveg támogatás:

TXT, FB2, HTML, MOBI, RTF, PDB, PDF és EPUB.

<Kép megjelenítés:

JPG, BMP, PNG

<Zenei formátum támogatás: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV

2. Tartozékok:
- Hálózati tölt ő: 1 darab
- Szinkronkábel: 1 darab
- Használati útmutató: 1 darab
- Garancialevél: 1 darab
A minőségi kiszolgálás érdekében a használati utasításban leírt operációs rendszer tartalma, kinézete,
állapota megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai el őzetes figyelmeztetés nélkül az eszköz
jobbá tétele érdekében megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a
legfrissebb információkért. Kérdéseire a ConCorde fóruma is rendelkezésre áll:
http://www.concorde.hu/forum

3. Specifikáció
Kijelző:

6” E Ink 16 színárnyalat, felbontás 1024 x 758, 4:3 képarány

Processzor:

Rockchip 2906

Rendszer memória (RAM):

256MB

Belső memória (ROM):

4GB

Külső memória:

Micro SDHC kártyával b ővíthető 32GB-ig

Méret:

162 x 108 x 9.5mm, 229g

4. A készülék kezelőszervei / Menü

A készülék bekapcsolásakor a főmenü választható elemei az alábbiak:
（1）library - Könyvtár
（2）Favourites- Kedvencek
（3）Bookmark - Könyvjelző
（4）Photo - Fotó
（5）Music - Zene
（6）File Explorer - Fájlkezelő
（7）Search - Keresés
（8）Settings -Beállítás
（9）Dictionary – Szótár *
(10) Browser - Böngésző *
A menüben lépkedni az irányválasztó gombbal lehetséges, elfogadtatni az (OK) gombbal
lehet , vissza/ki lépni az (o) vissza gombbal lehetséges.
Az első állapotsor az e-könyv olvasás funkciói, a Fotó és zene a szórakozás
funkcióválasztói.
* A Szótár és böngésző funkció területi megjelenéstől függően eltérhet, nem mindenütt
és minden nyelven áll rendelkezésre.

Csatlakozók, kezelőszervek

( 1 ) audio:

3,5mm audió fejhallgató csatlakoztatási lehetőség

（2）MIC:

mikrofon bemeneti nyílás

( 3 ) Reset :

röviden megnyomva a készülék újraindítható

（4）USB Port:

kapcsolat a számítógéphez

（5）microSD:

a microSD kártya foglalata

（6）Power:

5 másodpercig lenyomva a készülék bekapcsolható.

(1) vissza gomb
(2) select, választó gomb
(3) keyb., billentyűzet beviteli gomb
(4) irányválasztó gombok
(5) (Ok) választó gomb
.

5. E-könyv

Az eszköz e-könyv menüjét kiválasztva a készülékben tárolt könyveink olvashatók,
nyithatók meg. A kívánt e-könyv kiválasztható az irányválasztó gombokkal lehetséges,
megnyitásához nyomjuk le az (OK) gombot. A lapozás szintén az irányváltó gombokkal
lehetséges.

Beállítások , e-könyv:
Az oldalsó választó gombbal az alábbi 3 lépcsős menüt kapjuk ahol a betűméret, margók
állíthatók valamint itt ugorhatunk adott oldalra. Itt lehetséges továbbá az épp olvasott tartalom
könyvjelzőkbe való felvétele is.

A készülék háttérvilágítással is rendelkezik. A keyb., billentyűzet beviteli gomb
3 mp-es hosszan nyomásával ez a háttérvilágítás KI és BE- kapcsolható.

6. Photo -Fotó

A fotó menübe jutva a háttérben tárolt és az eszköz által kompatibilis képeink az elérési
út választása után tekinthetők meg.

7. Music- Zene
A zene menübe jutva a háttérben tárolt és az eszköz által kompatibilis zeneszámaink az
elérési út választása után tekinthetők meg.
Az e-könyv funkciója, hogy könyvolvasáskor az itt kiválasztott háttérszene is szól.

8. File Explorer- Fájlkezelő
Itt választható ki a használatos háttértár ( belső tárhely, SD kártya) , majd ezt választva
tallózhatunk a fájlszerkezetben.
Az itt tárolt tartalmat kiválasztva ( az irányválasztó gombokkal) azonnal az ezt a tartalmat
lejátszó/megjelenítő funkcióra ugrunk.

9. Search - Keresés

Ezen funkcióval a tartalmak közt keresőszóval kereshetünk.

10. Setting - Beállítások
Ebben a menüben a készülék beállításait tudjuk végre hajtani. A beállító menübe lépve
az alábbi funkciók állíthatók:

1:Wireless&Network

- hálózat beállítás

2: Sound

– hang beállítás (hangerő)

3: Display

– kijelző beállítás (fényerő)

4: Privacy

– a készülék beállításainak és tartalmának törlése

5: Storage

– a készülék háttérkapacitásának ellenőrzése, tárhelyek törlése

6: Update Library

– a könyvtársturktúra újratöltése, frissítése

7: Date:

- a dátum és idő beállítása

11. Összekötés számítógéppel
Számítógéppel való csatlakoztatáshoz ( médiatartalmak feltöltéséhez) a csomagban
található szinkronkábellel kössük a számítógépünkhöz. Ekkor a csatlakozási felületen
engedélyezzük a kapcsolat felépülését! ( A művelet driver telepítést nem igényel)

