Alcor Myth
E-könyv olvasó
Kezelési Útmutató
Figyelmeztetések
1. Ez a készülék egy érzékeny elektronikus eszköz. Kérjük figyelmesen olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt a készüléket
használatba venné.
2. Kérjük, hogy ne tegye ki az eszközt elektromágneses sugárzásnak.
3. Kérjük a készülék tárolásánál vagy hordozásánál ügyeljen arra, hogy az eszközt ne érje erős nyomás ill. ne helyezzen
nehéz tárgyakat az eszközre. Ezek a készülék meghibásodását vagy sérülését okozhatják.
4. Óvja az eszközt nedvességtől, ne használja vagy tárolja a készüléket nedves vagy párás helyen. Ügyeljen arra, hogy
a készüléket ne érje víz vagy egyéb folyadék.
5. A készülék burkolatának tisztításához kizárólag puha, száraz (esetleg enyhén megnedvesített) ruhát használjon. A
tisztításhoz ne használjon vegyszereket, mivel ezek némelyike a burkolat sérülését okozhatja.
6. A készülék gombjainak működtetése során ne fejtsen ki nagy erőt azokra, mivel ez a gombok megsérülését,
meghibásodását okozhatják.
7. Ne tegye ki a készüléket hosszan tartó, tűző napsugárzásnak. Ügyeljen arra, hogy az eszközt ne tárolja vagy használja
szélsőségesen meleg vagy hideg helyen. Ne hagyja a készüléket napon parkoló lezárt gépkocsiban.
8. Óvja az eszközt a rázkódásoktól és ütődésektől, valamint ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket, mivel ezek a
készülék fizikai megsérülését és meghibásodását okozhatják. A fizikai sérüléssel rendelkező eszközök javítását a
márkaszerviz kizárólag garanciális kereteken kívül, díjfizetés ellenében végzi.
9. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet. A készülék használatát szüneteltesse,
ha fülcsüngést vagy egyéb kellemetlen tünetet tapasztal zenehallgatás közben.
10. Ha memóriakártyát használ a készülékkel, annak behelyezésénél ügyeljen a helyes irányra, ellenkező esetben a
memóriakártya és/vagy a készülék kártyaolvasója megsérülhet vagy használhatatlanná válhat. A behelyezés során soha
ne erőltesse a memóriakártyát, ezekben az esetekben ellenőrizze hogy a megfelelő módon próbálja-e azt a készülékbe
helyezni.
11. A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében távolítsa el az USB kábelt az eszközből, ha az akkumulátor töltése
vagy a fájlok átvitele befejeződött.
12. Ne tárolja vagy használja a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen, óvja azt a portól
és a nedvességtől.
13. Ne szakítsa meg a folyamatot, ha fájlokat másol a készülékre vagy a beépített memória formázást vagy firmware
frissítést végez az eszközön. Ez a készülék vagy a rajta tárolt adatok sérülését eredményezheti.
14. A készülék teljesítménye és funkcionalitása előzetes figyelmeztetés nélkül változhat folyamatos termékfejlesztésünk
eredményeképpen.
15. Kérjük, hogy a készüléken tárolt fontos adatairól rendszeresen készítsen biztonsági másolatot. A gyártó cég nem vállal
felelősséget a készüléken tárolt adatokért illetve az azok elvesztéséből fakadó bármilyen kárért. Kérjük, hogy minden
esetben készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatairól akkor is, ha az eszközt szervizbe küldi. A szervizelési
folyamat során szervizünk törölheti a készülék memóriáját. Szervizünk adatmentést ill. adatvisszaállítást nem végez.
16. A készülék beépített tárhelyének egy részét az eszköz működéséhez szükséges rendszer foglalja el, így a felhasználók
számára elérhető tárterület eltérhet a műszaki paramétereknél feltüntetett értéktől. Ez normális jelenség.
17. Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos eszközök használata tilos.
18. Kérjük, hogy ne szerelje szét ill. ne módosítsa a készüléket. Az eszköz javítását kizárólag az erre jogosított
márkaszerviz végezheti. Nem jogosult személy vagy cég által történő javítás vagy beavatkozás a készülékre vonatkozó
jótállás megszűnését eredményezi!
19. Töltéssel kapcsolatos figyelmeztetések:
a) A készülék újratölthető lítium-polimer akkumulátorral van felszerelve. Az első használatot megelőzően javasoljuk, hogy
teljesen töltse fel az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort lehetőség szerint soha ne merítse le teljesen.
b) A készülékben található akkumulátor felhasználó által nem cserélhető tartozék, cseréjét – szükség esetén – a

márkaszerviz végzi.
c) Az akkumulátor működési ideje a felhasználói szokások és környezeti paraméterek függvénye.
d) Az akkumulátor kb. 2-3 feltöltési-lemerítési ciklus után éri el teljes kapacitását
20. A készülék akkumulátora kétféle módon tölthető:
a) Az akkumulátor töltése, ha az eszközt USB kábellel a számítógéphez csatlakoztatta. Az akkumulátor a készülék
bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is töltődik.
b Az akkumulátor töltése USB-s hálózati töltő használatával (nem tartozék).
c) A készülék a töltés során felmelegedhet, ez normális jelenség.
A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő
megváltoztatására.

Tartozékok
Alcor Myth e-könyv olvasó készülék

1 darab

USB kábel

1 darab

Kezelési útmutató

1 darab

Jótállási jegy

1 darab

(Megjegyzés: a készülék tartozékainak listája előzetes értesítés nélkül változhat.)

A készülék tulajdonságai
1. Az e-ink kijelző villódzásmentes olvasást tesz lehetővé, hiszen írásképe nagyon hasonló a nyomtatott papíros
könyvekéhez, így komfortosabb a szemnek a hagyományos LCD kijelzőknél, valamint széles betekintési szöggel
rendelkezik.
2. Az e-ink kijelző nem tükröződik, így közvetlen napfényben is kényelmesen olvasható.
3. Ultra alacsony fogyasztás: az e-ink kijelző csak a képtartalom változtatásakor fogyaszt energiát, így egy feltöltéssel
több ezer lapozás (képtartalom változtatás) is lehetséges. (A tényleges működési idő a felhasználói szokások és a
környezeti paraméterek függvénye.)

A funkciók áttekintése
1. Széles szövegformátum támogatás: TXT, PDF, EPUB, FB2, RTF, MOBI
2. 6" e-ink kijelző, amely nem fárasztja a szemet és a nyomtatott szöveghez hasonló olvasási élményt kínál
3. MicroSD memóriakártya támogatás
(Megjegyzés: Mivel számtalan kapacitású, gyártmányú és műszaki paraméterű memóriakártya érhető el a piacon, ezért
javasoljuk, hogy mindenképpen tesztelje le a megvásárolni kívánt kártyát vásárlás előtt készülékével. Az eszköz nem
támogat 32GB-nál nagyobb méretű, ill. SDXC és UHS-I szabványú memóriakártyákat . A gyártó cég tájékoztatása szerint
a legjobb kompatibilitás Class 4-es memóriakártyákkal érhető el.)
4. USB 2.0 adatkapcsolat

Kezelőszervek és csatlakozók
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A kezelőgombok és csatlakozók ismertetése:
1. Lapozás
2. Lapozás
3. Nagyítás/Kicsinyítés: A szöveg nagyítása vagy kicsinyítése olvasás közben
4. Vissza gomb: Röviden megnyomva az előző menübe, hosszan nyomva tartva a főmenübe léphet vissza
5. Frissítés gomb: az e-ink kijelző tartalmának frissítése olvasás közben
6. Forgatás: a kijelző tartalmának elforgatása olvasás közben
7. OK gomb: az éppen használt funkció helyi menüjének megjelenítése
8. Memóriakártya olvasó
9. Micro USB csatlakozó: a beépített akkumulátor töltéséhez és adatcseréhez
10. Bekapcsoló gomb: a készülék be- és kikapcsolásához tartsa kb. 5 másodpercig benyomva; a kijelző elaltatásához és
felébresztéséhez röviden nyomja meg
11. RESET: Ha a készülék nem reagál egyetlen gomb megnyomására sem, nyomja be a Reset kapcsolót egy hosszú,
vékony eszközzel a készülék újraindításához
12. Visszajelző LED: a beépített akkumulátor töltése során piros színnel világít. Ha az akkumulátor feltöltődött, a LED
kialszik.

A kezelés alapjai
1. A készülék indítása
Tartsa benyomva a bekapcsoló gombot (

) kb. 5 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A képernyőn az eszköz

főmenüje jelenik meg a készülék indítása után. A készülék kikapcsolásához tartsa benyomva a bekapcsoló gombot (

) kb. 5

másodpercig.
2. Lapozás: az éppen olvasott könyv oldalai között ill. a megjelenített képek között a lapozó gombokkal, vagy a négy irányú
navigációs gomb JOBB/BAL gombjával lapozhat.

3. Csatlakoztatás számítógéphez, fájlok másolása
A mellékelt micro USB kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógép egy szabad USB csatlakozójához,
ahogy a lenti ábra mutatja. A csatlakoztatást követően a számítógép cserélhető lemezként ismeri fel a készüléket, ekkor
ugyanúgy másolhat fájlokat az eszközre, mint egy pendrive-ra vagy hordozható merevlemezre. A csatlakozást a kijelzőn
látható ábra mutatja.
Ha fájlokat másol a készülékre/készülékről, soha ne távolítsa el az USB kábelt az eszközből amíg a fájlmásolás aktív,
ellenkező esetben a készülék működését biztosító szoftver megsérülhet és az eszköz használhatatlanná válhat. Mindig
győződjön meg arról, hogy a fájlműveletek befejeződtek, mielőtt az eszközt leválasztaná a számítógépről. A fájlműveletek
befejezése után használja az operációs rendszer “Hardver biztonságos eltávolítása” opcióját a készülék leválasztásához.
4. A készülék újraindítása
Ha a készülék nem reagál egyetlen gomb megnyomására sem, nyomja be a Reset kapcsolót egy hosszú, vékony
eszközzel a készülék újraindításához.

Az eszköz használata
A bekapcsolást követően a kijelzőn a készülék főmenüje jelenik meg, amit a lent látható ábra mutat.
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A négy irányú kezelőgomb FEL/LE gombjával válassza ki a használni kívánt funkciót, majd nyomja meg az OK gombot a
kiválasztáshoz.
Korábban olvasott
A korábban olvasott könyvek listája, az utolsó olvasás ideje szerint csökkenő sorrendbe rendezve. Válassza ki azt a
könyvet, melynek olvasását folytatni szeretné, majd nyomja meg az OK gombot.
Könyvtár
A készüléken található összes e-könyv megjelenítése.
Keresés
Lehetősége van a könyvek címében kulcsszó alapján keresni. A képernyőn megjelenő billentyűzetet használva írja be a
kívánt keresőszót, majd válassza az ENTER ( ) gombot a kereséshez.
Fájlböngésző
A készülék belső tárhelyének vagy az eszközbe helyezett memóriakártya tartalmának böngészése. A fájlok listájában
minden, az adott tárolóeszközön található fájltípus megjelenik.
Képek
Képek megjelenítése. A képfájlok 3 × 3-as listába rendezve jelennek meg a kijelzőn. Amennyiben a készülékben
memóriakártya is található, annak tartalma a beépített tárhelyen található képekkel együtt, közös listában jelenik meg. A
fájlok között a négy irányú kezelőgomb FEL/LE gombjaival lépkedhet. Ha a képek listája több oldalas, az oldalak között a
négy irányú kezelőgomb BAL/JOBB gombjaival válthat.
Naptár
Egy egyszerű naptár megjelenítése.
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Beállítások
A készülék beállító menüje.

Könyvek olvasása
Könyvek olvasása közben nyomja meg az OK gombot a helyi menü megjelenítéséhez (egyes menüpontok az éppen
olvasott könyv formátumától függően lehetnek láthatóak vagy rejtettek):

Könyvjelző készítése: az éppen megnyitott oldal könyvjelzővel történő megjelölése a későbbi könnyebb
megnyitáshoz.
Könyvjelzők: a könyvjelzők listájának megjelenítése
Tartalomjegyzék: az éppen olvasott könyv tartalomjegyzékének megjelenítése (ha az rendelkezésre áll)
Kedvencekhez ad / Kedvenc törlése: az éppen olvasott könyv megjelölése kedvencként, vagy törlés a
kedvencek közül.
Oldalszámra ugrás: az oldalszám megadása után közvetlenül a könyv kívánt oldalára lapozhat (a megadott
oldalszám nem haladhatja meg a könyv hosszát)
Keresés: a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével megadott kifejezés keresése az éppen olvasott
könyvön belül. Több találat esetén a navigációs gomb jobbra nyomásával ugorhat a következő találatra.
Fényerő:
Betűméret: Az olvasáshoz használt betűméret kiválasztása azoknál a könyveknél, melyek formátuma támogatja
a betűméret váltást. Összesen hatféle méret közül választhat: kicsi, közepes, nagy, nagyon nagy, extra nagy és
óriási.
Betűtípus: Az olvasáshoz használt betűtípus kiválasztása azoknál a könyveknél, melyek formátuma támogatja
a betűtípus váltást.
Margó: Az olvasáshoz használt margóméret beállítása, háromféle lehetőség közül kiválasztva.
Sorköz: Beállítható a sorok közötti távolság az alábbi opciók közül:27, 48 és 61 képpont.
Képernyő forgatása: álló vagy fekvő oldalkép választása a kényelmesebb olvasáshoz.
Fekete/fehér szöveg: az opció kiválasztásával bekapcsolható az inverz mód (fekete háttéren fehér betűkkel
jelenik meg az éppen megnyitott könyv) vagy visszaállítható a normál nézet.
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Auto. lapozás: a készülék automatikusan lapoz a beállított időközönként: 10 másodperc, 20 másodperc, 30
másodperc, 1 perc vagy 2 perc.
Kijelzőfrissítés módja: beállítható, hogy a készülék hány oldalanként végezze el a képernyőtartalom teljes
frissítését.
A könyvről: a könyvre vonatkozó információk (pl. szerző, cím, stb.) megjelenítése. Csak az ilyen információkkal
rendelkező könyveknél.
Kilépés: A menü bezárása.

Képek megjelenítése
Válassza a főmenü [Képek] opcióját a képek megjelenítéséhez.
Képek megjelenítése. A képfájlok 3 × 3-as listába rendezve jelennek meg a kijelzőn. Amennyiben a készülékben
memóriakártya is található, annak tartalma a beépített tárhelyen található képekkel együtt, közös listában jelenik meg. A
fájlok között a négy irányú kezelőgomb FEL/LE gombjaival lépkedhet. Ha a képek listája több oldalas, az oldalak között a
négy irányú kezelőgomb BAL/JOBB gombjaival válthat.
A képek megnyitásához jelölje ki a megnyitni kívánt képet, majd nyomja meg az OK gombot.
A kép nagyításához használja a NAGYÍTÁS/KICSINYÍTÉS gombot. A nagyított képet a négy irányú kezelőgombbal
mozgathatja a kijelzőn.
A helyi menü megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot, a kilépéshez használja a VISSZA gombot.

Naptár
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A készülék rendelkezik egy egyszerű naptárral, melyet ebből a menüpontból érhet el. A napok között a négy irányú
kezelőgomb használatával lépkedhet. A kilépéshez nyomja meg a VISSZA gombot.

Beállítások
A készülékkel kapcsolatos beállítások elvégzésére szolgáló menüpont.

Kijelzőfrissítés módja: beállítható, hogy hány lapozás után végezze el a készülék a kijelző teljes frissítését (a közbenső
lapozásokkor csak a változó tartalmat frissíti az eszköz).
Energiagazdálkodás: ebben a menüben két további menüpont található. Az [Automatikus kikapcsolás] menüpont alatt
beállíthatja, hogy készüléke hány órányi tétlenség után kapcsoljon ki automatikusan, míg az [Elalvás időzítő] lehetőséget
nyújt annak beállítására, hogy a készülék mennyi idő múlva kapcsoljon alvó módba, amennyiben nem használják.
Dátum és idő: az aktuális dátum és a pontos idő beállítására van itt lehetőség.
Nyelv: a készülék kezelőmenüjének nyelve választható ki itt.
Eszköz formázása: a készülékmemória formázása. A formázás során a készüléken tárolt összes adat
visszavonhatatlanul törlésre kerül, ezért kellő óvatossággal használja ezt a funkciót.
Gyári beállítások: a készülék minden beállítása a gyári értékre áll vissza. A folyamat során a készülékre másolt fájlok
megmaradnak, de a beállított könyvjelzők és kedvencek törlődnek.
Eszköz információk: információk megjelenítése a készülékről (modellnév, szoftver verzió, beépített memória és
memóriakártya teljes kapacitása ill. a foglalt tárterület mérete).

A készülék töltése
A készülék töltése közben az akkutöltöttség-jelző ikon jelzi, hogy az eszköz éppen töltődik (
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). Ha az akkumulátor

teljesen feltöltődött, akkor ezt az alábbi ikon jelzi (
Az alacsony töltöttséget jelző ikon (

).

) esetén kérjük, hogy töltse fel a készüléket.

Javasoljuk, hogy az akkumulátor töltését az eszköz első használata előtt legalább 8 órán keresztül, a készülék kikapcsolt
állapotában végezze. A készülék töltése kb. 3-3.5 órát vesz igénybe kikapcsolt állapotban. Ez az idő hosszabb lehet, ha
az eszközt használat közben tölti.
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy három havonta egyszer akkor is töltse fel az eszközt,
ha azt nem használja.
Ha a készülék töltését USB-s fali töltő használatával végzi, a töltés befejezésekor kérjük, hogy húzza ki az USB kábelt az
eszközből, valamint a töltőt is húzza ki a konnektorból. Nem javasoljuk, hogy a töltőt úgy csatlakoztassa konnektorhoz,
hogy nem kötötte össze a készülékkel.
Ha a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem használja, kérjük töltse fel az akkumulátort, majd ezt ismételje meg
kb. 3 havonta.

12. Hibaelhárítás
1. Jelenség: A készüléket nem lehet bekapcsolni
Válasz: Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez vagy egy USB-s fali töltőhöz és ellenőrizze az akkumulátor
töltöttségét. Ha az akkumulátor lemerült, kérjük töltse fel, mielőtt a készüléket használná. Ha az eszköz továbbra sem
kapcsol be, kérjük forduljon terméktámogatásunkhoz.
2. Jelenség: Nem lehet fájlokat másolni a készülékre
Válasz: Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
Kérjük ellenőrizze, hogy van-e elég szabad hely az eszközön.
Kérjük ellenőrizze, hogy az USB kábel nem sérült-e.
3. Jelenség: A készülék nem reagál egyetlen gomb megnyomására sem
Válasz: Ilyen esetben kérjük, hogy indítsa újra a készüléket az eszköz alján található Reset kapcsoló megnyomásával.
Ha az eszköz továbbra sem használható, kérjük vegye fel a kapcsolatot terméktámogatásunkkal.
4. Kérdés: A készülék működési ideje megváltozott
A készülékben használt lítium polimer akkumulátor működése függ a környezeti paraméterektől és egyéb körülményektől.
Ha a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen használja, ez hatással lehet az akkumulátor
teljesítményére. A készüléket szobahőmérsékleten való használatra tervezték.
A készülék a legtöbb energiát a képtartalom változtatásakor fogyasztja, így amennyiben a használat során ez gyakran
történik meg (pl. gyakori oda vissza lapozgatás vagy keresés), ez hatással lehet az eszköz működési idejére.

13. Műszaki jellemzők
Kategória

Elem

Csatlakozó

Csatlakozó
Típus
Kapacitás

Tárhely

Bővítési lehetőség
Támogatott
fájlrendszer

Kijelző
Támogatott

Leírás
Micro USB
Flash memória
4GB (a felhasználók számára kb. 2GB érhető el, a többi a
működéshez szükséges rendszer számára van fenntartva)
TF memóriakártya
FAT16/FAT32

Méret

6" e-ink kijelző

Kijelző típusa

e-ink (EPD)

Kezelési mód

Hardveres gombok

TXT, PDF, EPUB, FB2, RTF, MOBI
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fájltípusok
Képnézegető

Akkumulátor

Nyelv
Működési

Támogatott fájlok

JPG, JPEG, BMP (24 bites támogatás), GIF (csak állóképek)

Felbontás

Legfeljebb 4000 × 3000 képpont

Típus

Lítium polimer, 1500mAh

Lapozás egy töltéssel

Akár 5000

Töltési idő

3 – 3.5 óra

Töltőfeszültség

5V—1A

Támogatott nyelvek

Magyar, Angol és további nyelvek

0°C ~ 40°C

hőmérséklet
A fenti adatok tájékoztató jellegűek. A műszaki tulajdonságok és paraméterek előzetes figyelmeztetés nélkül
történő megváltoztatásának joga fenntartva.
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