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Rozdział 1 Zaczynamy! 
Gratulujemy inkBOOKa! 
Ten krótki przewodnik pomoże Ci poznać funkcje i funkcjonalności inkBOOKa. Niektóre 
funkcje mogą być niedostępne w zależności od kraju zamieszkania, miejsca zakupu lub 
modelu. Zawsze możesz odwiedzić stronę www.inkbook.eu/wsparcie, aby uzyskać więcej 
informacji na temat określonych funkcji lub zadaj nam pytanie na help@inkbook.eu 
 

Pierwsze włączenie i Ustawienia inkBOOKa  
Zalecamy, aby przed rozpoczęciem podłączyć inkBOOK do źródła zasilania 5V 1A lub do 
komputera. Gotowy? Dzięki, więc zaczynamy! 
 
Konfiguracja inkBOOK wymaga kilku prostych i łatwych kroków: 
 

1. Pozostawiając urządzenie na kablu, włącz inkBOOKa. 
2. Wybierz język i postępuj zgodnie z ustawieniami na ekranie. 
3. Połącz się z siecią bezprzewodową, wprowadź hasło WiFi. 
4. InkBOOK wyświetli teraz monit o aktualizacji oprogramowania. Upewnij się, że nadal 

jesteś podłączony kablem do źródła zasilania i zaakceptuj aktualizację. Może to 
chwilę potrwać (jeśli nie ma aktualizacji oznacza to, że inkBOOK ma już najnowsze 
oprogramowanie układowe). 

5. Teraz, gdy inkBOOK uruchomi się ponownie, jesteś gotowy, aby wejść do świata 
milionów wspaniałych historii! 

 
Jeśli masz trudności z nawiązaniem połączenia z siecią bezprzewodową lub potrzebujesz 
więcej informacji, zobacz “Połączenie WiFi”. 

Sterowanie inkBOOKiem  
inkBOOK posiada tylko kilka przycisków: 



 
 

  
 
Włączanie: Aby włączyć inkBOOK, naciśnij przycisk zasilania Power znajdujący się z tyłu na 
2 sekundy. 
 
Wyłączanie: Aby wyłączyć inkBOOK, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Power przez 5 
sekund, aż pojawi się okno dialogowe, a następnie wybierz „Wyłącz”. 
 
Zmiana stron: Aby zmienić stronę w książce, naciśnij przycisk Następna strona lub 
Poprzednia strona  
 
Tryb uśpienia: inkBOOK przejdzie automatycznie w tryb uśpienia po kilku minutach 
bezczynności. Statyczny wygaszacz ekranu nie zużywa energii baterii. Krótkie naciśnięcie 
przycisku zasilania powoduje przejście do trybu uśpienia. 
 
Ładowanie baterii: Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do portu zasilania USB, a 
drugi koniec do ładowarki USB. Używaj tylko ładowarek 5 V 1 A (około 4 godzin ładowania) 
lub komputera USB (około 6 godzin ładowania). 
 
Podłączanie inkBOOK do komputera: Możesz użyć kabla USB, który znajdziesz w 
pudełku, aby podłączyć inkBOOK do komputera w celu przesyłania plików. 
 

Odświeżanie ekranu/ Mignięcie - zrozumienie technologii ekranu 

InkBOOK korzysta z technologii wyświetlacza zwanej papierem elektronicznym 
produkowanej przez E Ink Corporation. Wyświetlacz jest pasywny, co oznacza, że nie świeci 
własnym światłem i możesz go wyraźnie odczytać nawet w jasnym świetle słonecznym. 
Papier elektroniczny wykorzystuje atrament podobnie jak książki i gazety, ale wyświetla 
cząsteczki atramentu elektronicznie za pomocą prądu elektrycznego. 



Czasami ekran może wydawać się migać, szczególnie gdy używasz go w aplikacjach.  
Jest to część procesu ODŚWIEŻANIA wyświetlacza e-czytnika. 
Domyślnie inkBOOK oferuje szybkie, płynne przewracanie stron, minimalizując liczbę 
odświeżeń. Wbudowane w oprogramowanie zostało specjalnie zmodyfikowane, aby w pełni 
wykorzystać technologię atramentu elektronicznego. 
 
Jednak możliwe jest, że podczas korzystania z innych aplikacji Android (w tym aplikacji ze 
sklepu inkBOOK Apps Store lub Internetu) e-czytnik może częściej migać lub obraz może 
nie być wyświetlany poprawnie - na ekranie mogą pozostać artefakty. Aby go wyczyścić, 

wykonaj akcję pełnego odświeżania, klikając ikonę   z paska narzędzi.  
 
Wskaźniki statusu 
Podobnie jak większość urządzeń z Androidem, inkBOOK używa paska stanu w górnej 
części ekranu, aby poinformować użytkownika o bieżącym stanie i bieżących zdarzeniach. 

 
 
Następujące informacje mogą być ukazane:  
 

Ikona Opis 

 

Szybki powrót do ekranu głównego. 

 

Powrót do poprzedniego ekranu. 

 

Doświetlenie jest włączone. 
Dotknij paska narzędzi aby sterować światłem i jego 
kolorem. 

 

Są nieprzeczytane powiadomienia (aktualizacje itp). 
Dotknij paska narzędzi aby się z nimi zapoznać. 

 

WiFi jest włączone.  
 
Uwaga: aktywne WiFi  zwiększy zużycie baterii. 

 

W urządzeniach wyposażonych w Bluetooth ikona ta 
wskazuje, że moduł BT jest aktywny. 
Uwaga: aktywny Bluetooth zwiększy zużycie baterii. 

 
Status baterii. 
Pokazuje ilość pozostałej energii. 
 

 

Zegar. 

 



Klawiatura 
Klawiatura ekranowa pojawi się, gdy będzie potrzebna do programowania, wyszukiwania, 
przeglądania Internetu, wypełniania formularzy, tworzenia adnotacji. 
 

 
 

Kiedy skończysz wprowadzać znaki, wybierz klawisz  aby zamknąć klawiaturę i 
rozpocząć wykonywanie akcji (np: aby wyszukać słowo lub aby otworzyć stronę 
internetową). Aby zamknąć klawiaturę bez rozpoczynania akcji wybierz przycisk cofnięcia 
akcji. 
 
Specjalne klawisze dostępne na klawiaturze: 
 

Status Icon Description 

 

Otwiera klawiaturę numeryczną. 
 
 

 

Przycisk cofnięcia akcji. 
 

 

Połączenie WiFi  
Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi po raz pierwszy, zrób to podczas samouczka, który jest 
uruchamiany po pierwszym włączeniu inkBOOKa. 

Możesz też wejść w Ustawienia  (z Aplikacji   lub klikając na górny pasek narzędzi) i 
wybierz  Wi-Fi .  



Ekran pokaże dostępne sieci WiFi - jeżeli ich nie ma sprawdź raz jeszcze czy na pewno 

włącznik WiFi jest w pozycji ON   . 
Teraz wybierz wybraną sieć i wprowadź do niej hasło dostępu.  
 

  
  

Jeżeli nie znalazłeś właściwej sieci, spróbuj przemieścić się bliżej źródła WiFi i kliknij   . 
 

Klawisz MENU    zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień WiFi:  
● Dodaj sieć - łączy się z zamkniętymi sieciami SSID, umożliwiając ręczne 

wprowadzenie nazwy sieci 
● WPS Pin Entry - autoryzowanie urządzenia w zamkniętych sieciach poprzez numer 

pin 
● Wi-Fi Direct - łączy się z bezpośrednimi sieciami WiFi 
● Zaawansowane - pozwala zmienić domyślne zachowanie inkBOOK w WiFi - 

zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników. 
 
 
Informacja o sieci publicznej WiFi: 
Wiele publicznych sieci Wi-Fi wymaga dodatkowej zgody i akceptacji warunków przez           
przeglądarkę internetową. W przypadku, gdy będzie to wymagane, pokaże się          
powiadomienie. Wybierz sieć, wybierz wiadomość o sieci i poprzez stronę internetową           
uzyskaj dostęp do sieci.  



W niektórych przypadkach takiego dostępu nie można uzyskać - np. specjalne funkcje            
skryptu Java lub usługi GMS. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem takiej             
sieci w celu uzyskania pomocy lub skorzystaj z innej sieci Wi-Fi 
 

Resetowanie/restartowanie urządzenia 
W bardzo mało prawdopodobnym przypadku konieczne może być pilne ponowne 
uruchomienie inkBOOK. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 
sekund, aż pojawi się okno dialogowe Zasilanie, a następnie dotknij funkcji Uruchom 
ponownie. 
 

Ustawienia Twojego inkBOOKa  
Aby wejść w Ustawienia wybierz Aplikacje   później ikonę Ustawień  .  
 
 

 

 
WIFI 
 
Pozwala włączyć i wyłączyć WiFI i pokazuje jego status. 
 
 

BLUETOOTH  (nie dotyczy modelu Calypso) 
 
Pozwala włączyć / wyłączyć Bluetooth i pokazuje jego status. Możesz zmienić nazwę 
Bluetooth swojego inkBOOK. Możesz także sparować inkBOOK z innymi urządzeniami, aby 
odbierać / wysyłać ebooki lub pliki (upewnij się, że oba urządzenia są widoczne w trybie BT, 
wybierz „sparuj”). Bluetooth umożliwia także podłączenie słuchawek do urządzenia. 
 
 
 



USTAWIENIA OSZCZĘDZANIA ENERGII 
 
Pozwala zobaczyć stan baterii i zoptymalizować zużycie energii. 
 
Możesz ustawić czas przejścia e-booka w tryb uśpienia, a także czas wyłączenia, gdy nie 
czytasz. Możesz również ustawić czas automatycznego wyłączania Wi-Fi, jeśli go nie 
używasz. Aby oszczędzać energię i chronić środowisko, zaleca się wyłączanie urządzeń 
elektronicznych, gdy nie są używane. 
 
 

INKBOOK USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 
 
Pozwalają spersonalizować inkBOOKa 

 
Możesz zmienić ustawienia klawiszy, w zależności od tego, której dłoni wolisz używać do 
przewracania stron. Przedefiniuj je tak, jak chcesz. 
 
Możesz zmienić aplikacje wyświetlane na dole ekranu głównego, aby mieć łatwiejszy dostęp 
do ulubionych. Po prostu wybierz te, które lubisz i określ, w jakiej pozycji chcesz je mieć. 
 
Ekran blokady (ekran trybu uśpienia) może wyświetlać zdjęcie, które lubisz. Zmień grafikę 
na swoją preferowaną. Wybierz jedno ze zdjęć wyświetlanych na ekranie. Jeśli chcesz 
dodać swoje zdjęcie, pamiętaj, aby najpierw dopasować je do dokładnej rozdzielczości 
ekranu inkBOOK . 
 
Wybór preferowanego trybu odświeżania ekranu może być czasem ważny. Należy 
pamiętać, że ekrany E Ink odświeżają się częściowo, ale muszą także przejść do pełnego 
odświeżania co pewien interwał. Możesz ustawić ten interwał dla: 

● strony - pełne odświeżenie zostanie wykonane po kilku z nich, lub 
● czasu - pełne odświeżenie po wybranym czasie. 

Jeśli nie masz specjalnych potrzeb, zalecamy pozostanie przy „odświeżeniu co 30 stron”. 
 
 

USTAWIENIA CZYTANIA 
 



Pozwala skonfigurować ustawienia czytania, które będą wykonywane, gdy ebook jest 
otwarty. 

- Pokaż czas czytania - pokazuje czas spędzony na czytaniu 
- Pokaż postęp czytania - wyświetla postęp czytania w % lub przez narysowanie linii 
- Użyj czcionki dostawcy e-booka (pamiętaj, że nie wszystkie e-booki są zgodne z 

pełnym standardem EPUB, a włączenie tej funkcji może nie zawsze poprawić twoje 
wrażenia z czytania) 
 

 

WIĘCEJ USTAWIEŃ  
 
Pozwala skonfigurować dalsze ustawienia 
 

 

 
ZARZĄDZANIE KONTAMI  
 
Pozwala na dostęp do kont, dodawanie ich i usuwanie. 
 

WYŚLIJ EBOOKA NA inkBOOKA MAILEM  
 
Jeśli chcesz mieć szybki i łatwy sposób przesyłania właśnie zakupionych e-książek do 
inkBOOK, to narzędzie jest dla Ciebie. Po zaakceptowaniu warunków użytkowania, 
inkBOOK utworzy dla ciebie adres e-mail (podczas tego procesu należy połączyć się z 
Wi-Fi), na który możesz wysłać e-book jako załącznik. Możesz go skopiować lub 
zeskanować kod QR z tym adresem. 
 



Następnie zsynchronizuj urządzenie, a e-book będzie na Ciebie czekał w folderze 
POBIERANIE. 
 
Niektórzy dostawcy treści i usługi mają na swoich stronach internetowych usługę „Wyślij 
pocztą”, więc wystarczy wpisać wiadomość e-mail Send-to-inkBOOK. 
 
 

PAMIĘĆ  
 
Umożliwia dostęp do informacji o pamięci w inkBOOK. 
 

JĘZYK I KLAWIATURA  
 
Pozwala zmienić język interfejsu użytkownika (Menu), a także skonfigurować preferowaną 
klawiaturę ekranową. 
Pamiętaj, że przejście do Ustawień klawiatury pozwala zmieniać i dostosowywać bardziej 
zaawansowane opcje, takie jak sugestie pisania,duże litery, itp. 
 
 

DATA I CZAS  
 
Pozwala ustawić datę i czas i sposób ich synchronizacji.  
 
 

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 
 
Usuwa wszystko z inkBOOK i przywraca ustawienia fabryczne. Pamiętaj, że zaznaczenie 
pola „Wyczyść pamięć wewnętrzną” spowoduje całkowite usunięcie również pamięci 
książek, plików oraz danych zalogowanych kont. Operacja ta jest nieodwracalna, dlatego 
prosimy się upewnić, czy wszystkie dane zostały zachowane w kopii zapasowej. 
 

 
MANAGER APLIKACJI  
Menedżer aplikacji to narzędzie do zarządzania aplikacjami zainstalowanymi w inkBOOK. 
Stąd możesz je przywrócić, usuwając ich dane, przyznając lub anulując dostęp do aplikacji 
lub całkowicie usuwając te, których nie używasz. To narzędzie działa dokładnie tak, jak 
każdy menedżer aplikacji na Androida.  
 

MANUALE I INSTRUKCJE 
 
Tutaj możesz znaleźć całą instrukcję obsługi, krótką instrukcję szybkiego uruchomienia lub 
ponownie uruchomić Tutorial jaki widziałeś na początku. 
 

INFORMACJE 
 



Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o inkBOOK, numery seryjne, oprogramowanie 
układowe, jądro Androida i wersję kompilacji, informacje prawne, a także informacje o stanie 
urządzenia. 
 

Rozdział 2. Nawigacja na ekranie 

Ekran Główny 
Na ekranie głównym inkBOOK znajdziesz 4 strefy informacyjne, 2 z nich to paski narzędzi w 
górę i w dół z niezbędnymi informacjami o stanie i szybki dostęp do głównych ustawień 
urządzenia, a 2 z nich w środku z informacją o stanie czytania. 
 

 

Paski narzędzi 
Górny pasek narzędzi daje następujące opcje: 

  Szybki powrót do ekranu głównego  

   Powrót do poprzedniego ekranu 

 Pełne odświeżenie ekranu  

 Dostęp do ustawień doświetlenia 

Informacje o Wifi, statusie baterii, godzinie  



 
Dolny pasek narzędzi daje dostęp do: 
 

     Biblioteka - miejsce, gdzie są Twoje książki 

     Aplikacje 

    Twoja aplikacja preferowana (możesz ją sobie sam ustawić) 

     Ustawienia 
 

Ikony książek na środku 
Górna strefa umożliwia wznowienie czytania ostatniej książki (po lewej) lub niedawno 
otwieranych. 
 
Dolna strefa pokazuje książki ostatnio dodane do urządzenia. 
 
UWAGA: w niektórych przypadkach Strefy te mogą się różnić. Zwłaszcza jeśli kupujesz 
inkBOOK z dodatkowymi usługami lub instalujesz dodatkowe aplikacje. 

Gesty 
Każda z opcji na paskach narzędzi oraz książki uruchamiane są przez dotknięcie ekranu. W 
niektórych przypadkach, w zależności od usług z którymi kupiłeś inkBOOKa, także gest 
ekranowy przewijania lub wykorzystanie przycisków bocznych do przewijania może być 
możliwe. 
 

Rozdział 3. Zarządzanie e-bookami 

Biblioteka 
 
Biblioteka to miejsce, w którym pojawią się Twoje książki. Jeśli e-book jest prawidłowo 

wykonany, pojawią się metadane zawierające okładki, tytuły, autorów itp. Kafelki    oraz 



lista   pozwalają wyświetlać ebooki według własnego uznania, jako kafelki  lub jako lista 
z dodatkowymi informacjami. 
 

 
 

Sortowanie  

  Aby posortować kolekcję e-booków dotknij ikony  i wybierz 
preferowane parametry sortowania.  
 



Filtrowanie 

 Kiedy zarządzasz wielką kolekcją e-booków, filtrowanie może 

pomóc w wyszukiwaniu. Aby włączyć filtrowanie dotknij ikony  i wybierz rodzaj filtra. 

Wyszukiwanie  
Jeżeli e-book jaki dodałeś jeszcze się nie pojawia w spisie, możesz go wyszukać 

wprowadzając tytuł za pomocą wyszukiwarki. Dotknij ikony z lupą   i wpisz tytuł.  

Dostęp do menu tytułów  
Jak widać na poniższym obrazku, gdy książki są wyświetlane w postaci listy, pokazane są 
dodatkowe informacje, takie jak: tytuł, autor i format pliku e-booka.  
 

 



 
Po prawej stronie znajdziesz informację o postępie czytania (lub informację, że twoja 
książka nie została jeszcze przeczytana lub pobrana). W kształcie serca pojawi się wskaźnik 

(wypełnienie), który pokazuje, czy książkę dodałeś do ulubionych, a 3 kropki  służą do 
przejścia do kolejnego zaawansowanego poziomu informacji i menu.  
 

Poprzez ich kliknięcie  będziesz mógł zobaczyć jeszcze więcej informacji o e-booku 
oraz zarządzać nim. 
Wszystkie informacje zawarte przez wydawcę, a także ustawienia dotyczące książki będą 
dostępne jak na poniższym ekranie. 
 
 

 
 

Kolekcja  
Możesz dodać lub usunąć e-booka z kolekcji. Kolekcja to lista grupująca książki według 
własnego uznania. 
Możesz rozpocząć nową kolekcję i nadać jej dowolną nazwę, klikając kartę „Kolekcje” tuż 
pod menu Biblioteka, a następnie „Dodaj kolekcję”: 
 
 



 
 
 

Ulubione e-booki  

Możesz teraz dodać lub usunąć książkę z listy ulubionych, dotykając ikony .  

Usuwanie e-książek z Biblioteki 

Klikając na ikonkę kosza   usuniesz wyświetlony e-book ze swojej Biblioteki i ze 
wszystkich kolekcji. Pamiętaj, że tej czynności nie można cofnąć! 
 

Rozdział 4. Czytanie 

Dostosowywanie wyświetlania tekstu 

Komiksy 
System operacyjny Android pozwala instalować nawet specjalistyczne aplikacje, których 
możesz używać do czytania komiksów we wszelkich formatach. Pamiętaj, że przyciski nie 
będą działać w takich aplikacjach. 

Obrazki 
Wszystkie obrazy są dostępne z menu „Pliki”, które można znaleźć w „Aplikacjach”.  
 
 



Czytanie 
W inkBOOK możesz czytać książki w wielu formatach. Aby zacząć czytać, kliknij ikonę 
okładki książki na ekranie głównym lub w Bibliotece. Możesz także kliknąć nazwę pliku w 
menu Pliki. 
 
W zależności od tego, jak skonfigurowałeś Opcje czytania (patrz rozdział Ustawienia), 
będziesz mieć pełną stronę wypełnioną tekstem lub stronę z pewnymi informacjami, takimi 
jak postęp czytania i godzina. 
 

 
 
Teraz możesz rozkoszować się tym, do czego jest stworzony Twój inkBOOK - to przewodnik 
po magicznym świecie opowieści i historii ukrytych w książkach. 
 

Nawigowanie w e-booku 
Naciśnij prawy lub lewy dolny przycisk, aby przewinąć stronę do przodu (możesz także 
dotknąć prawej strony ekranu). 
 
Naciśnij prawy lub lewy górny przycisk, aby przewrócić stronę do tyłu (możesz także dotknąć 
lewej strony ekranu). 
 
 



 
 
 
Możesz powiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki za pomocą gestu rozsuwania czy 
zbliżania dwóch palców na stronie e-książki. 
Dotknij środka ekranu, aby uzyskać dostęp do opcji czytania. 
 
 

Ustawienia czcionki i strony  
 
Ponieważ spędzasz godziny na czytaniu, bardzo ważne jest skonfigurowanie preferencji 
czytania w inkBOOK. Aby uzyskać dostęp do tych opcji, wystarczy dotknąć środka ekranu w 
czasie czytania książki. 
 
Teraz możesz wybrać jedną z 5 różnych opcji dostępnych na dole ekranu w postaci ikonek. 
 
Pierwsza pozwala szybko poruszać się w otwartym ebooku lub dokumencie, po prostu 
przeciągnij suwak na docelową stronę. 
 
 
 



 
 
Druga ikonka prowadzi bezpośrednio do spisu treści e-booka i pozwala szybko przejść do 
żądanego rozdziału. Oczywiście zadziała tylko wtedy, gdy otwarty e-book ma coś takiego jak 
spis treści i hiperłącza do rozdziałów - po szczegóły skontaktuj się z wydawcą. 
 

 



Trzecia ikonka pozwala wybrać czcionkę i ustawić Twoją preferowaną. Ustawienia, które tu 
wprowadzasz, dotyczą wszystkich dokumentów EPUB lub MOBI, które otworzysz w 
przyszłości. 
Możesz ustawić preferowaną czcionkę z listy (listę można powiększyć, klikając „Wybierz 
inną”). 
Pamiętaj, że „Czcionka wydawcy” to czcionka o rozmiarze i kształcie wybranym przez 
wydawcę e-booka w trakcie jej tworzenia. To nie zawsze jest najbardziej przyjemna i 
optymalna dla Ciebie czcionka. Jeśli wybierzesz opcję „Czcionka wydawcy”, wtedy kształt i 
rozmiar czcionki dla wszystkich książek elektronicznych będą się różnić. 
 

 
 

W dolnej części menu Ustawień Czcionki znajduje się suwak, który można przeciągnąć, aby 
zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki. 
 
Kolejna ikonka na dolnym pasku to twoje narzędzie do ustawienia preferowanej struktury 
strony. 
 
W lewym górnym rogu ustawień strony możesz wybrać preferowany kolor tła i kolor liter 
Możesz wybrać albo jak w książce drukowanej - czarne litery na białych stronach albo widok 
negatywu - białe litery na czarnym tle. 
 
W prawym górnym rogu można zmienić widok ekranu z pionowego na poziomy. 
 
Poniżej znajdziesz dwa suwaki. 
Górny zwiększa lub zmniejsza rozmiary marginesów. 
Niższy zwiększa lub zmniejsza odstępy między liniami tekstu (interlinia). 



 
 

Ostatnia ikonka na dolnym pasku narzędzi, ikona z piórem, to miejsce, w którym będą 
wyświetlane Twoje notatki, wyróżnienia i zakładki. Po wybraniu tej ikonki możesz pracować 
na nich edytując, usuwając je lub śledząc je w e-booku. 

 



Zakładki, zakreślenia i notatki.  
 
InkBOOK zawsze zapamięta, gdzie skończyłeś ostatnio czytać książkę. Więc nie przejmuj 
się, wykorzystany bilet, list miłosny lub stary rachunek z restauracji nie są potrzebne, aby 
zaznaczyć ostatnią stronę. Nie musisz też tworzyć do tego zakładki. 
 
Utwórz zakładki tylko wtedy, gdy musisz wrócić do określonej strony. 
 
Jak utworzyć zakładkę? Nic prostszego, wystarczy dotknąć na środku ekranu podczas 
czytania e-booka, pojawi się menu 
 

 

i dotknąć ikonki zakładki   , która pokaże się na pasku obok tytułu i lupki . I już! Zakładka 
dodana, strona zaznaczona. 
 
Jeśli chcesz pracować z częścią tekstu, musisz najpierw wybrać tę część. Wystarczy 
dotknąć palcem i przytrzymać interesujący tekst. Teraz możesz dostosować zakres 
zaznaczenia, przeciągając znaczniki cudzysłowu. 
 
Od Ciebie zależy, co chcesz zrobić z tak wybranym tekstem. Jak widać, obok wybranego 
tekstu wyświetlany jest pasek narzędzi. 
 



 
 
Teraz gdy tekst jest zaznaczony możesz: 

1. Zrobić notatkę dotykając ikonki    . 

2. Aby zachować zakreślony tekst po prostu dotknij ikonki  

3. Dotknij  aby skopiować tekst do schowka 

4. Wyszukaj zaznaczony tekst w internecie klikając  (otworzy się przeglądarka). 

5. Sprawdź zaznaczony tekst w Wikipedii wybierając ikonę   

6. Przetłumacz zaznaczone słowo lub tekst dotykając ikony  . 
 

Słownik  
 
Ponieważ inkBOOK jest urządzeniem z Androidem, możesz zainstalować dowolny słownik, 
ale ... 
 
Mamy zalecenie: zainstaluj najpotężniejszy słownik na świecie z inkBOOK APPS za pomocą 
dwóch kliknięć. Jak to zrobić, znajdziesz w następnym rozdziale. 
 
W inkBOOK możesz korzystać z bardzo rozbudowanego słownika - Google Translate ™ 
Dictionary. Słownik ten będzie działał zarówno online, jak i offline, jeśli zdecydujesz się 
pobrać określone języki. 
Słownik jest w stanie tłumaczyć nie tylko słowa, ale także całe zdania lub wybrane fragmenty 
tekstu. 
Jak widać w powyższym rozdziale, bardzo ułatwiamy korzystanie ze Słownika - wystarczy 
wybrać słowo lub tekst i dotknąć ikony słownika. 



Aby móc tłumaczyć niektóre języki offline, przejdź do Ustawień słownika i zdecyduj, które 
języki wybierzesz do pobrania. 
Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych informacji na temat aplikacji i słowników 
Google Translate ™ online i offline, odwiedź stronę google.com. 
 
Google Translate ™ jest znakiem towarowym firmy Google LLC. 
 

Rozdział 5. Inne funkcje  

Używanie inkBOOKa z komputerem 
Podłącz inkBOOKa do komputera, aby naładować baterię lub przesyłać dane. Aby go 
podłączyć, użyj kabla USB dostarczonego razem z inkBOOKiem. 
 
Po połączeniu na ekranie inkBOOKa zaakceptuj “przesyłanie danych” w komunikacie jeżeli 
chcesz dane przesłać. Pamiętaj, aby przed odłączeniem użyć funkcji „bezpiecznie usuń 
urządzenie magazynujące”. 
Pamiętaj również, że ładowanie inkBOOK-a przez komputer USB zajmie znacznie więcej 
czasu niż ładowanie go za pomocą dedykowanej ładowarki 5V 1A. 
 
Czas ładowania komputera - ok. 5,5 godziny 
Czas ładowania ładowarki 5V 1A - ok. 3,5 godziny 
 
 

Instalowanie słowników i aplikacji z “inkBOOK Apps” 
Aby ułatwić Ci życie, na twoim inkBOOKu zainstalowaliśmy inkBOOK Apps, internetowy 
magazyn najbardziej pożądanych słowników i aplikacji dla E Inku. Możesz uzyskać do niego 
dostęp, łącząc się z Wi-Fi i wybierając inkBOOK APPS (APPLICATIONS / inkBOOKAPPS). 
Teraz znajdziesz 4 zakładki. 
Najważniejsza z nich nazywa się „Polecane”. W tej zakładce znajdziesz najbardziej 
pożądane aplikacje. Teraz możesz pobrać tą, którą lubisz, klikając przycisk „zainstaluj” na 
ekranie. I już! Jedno kliknięcie i zrobione! Możesz teraz z tej aplikacji korzystać. 
 
 



 
 
Wszystkie zainstalowane aplikacje będą wyświetlane w folderze „Zainstalowane”. Zakładka 
„Kategorie” grupuje  tematycznie aplikacje. 
W „Preferencjach” możesz ustawić harmonogram aktualizacji. Zaleca się, aby nie zmieniać 
tych ustawień, jeśli nie jest to konieczne. 
 
 

Appendix A Informacja o produkcie 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności. 
Aby chronić zdrowie ludzi, urządzenie to spełnia progi narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem Rady 1999/519 / WE. 
Niniejszym ArtaTech oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy RTTE 1999/5 / WE. Deklaracja 
zgodności jest dostępna na stronie inkbook.eu 
Obowiązujące oznakowanie CE wg informacji na pudełku. 
  

Konserwacja inkBOOKa 
Zainstaluj wszystkie najnowsze aktualizacje, aby zachować sprawność oprogramowania 
wewnętrznego inkBOOK. 



Unikać kontaktu z wodą, piaskiem lub kurzem. Unikaj ekspozycji na słońce lub ciepło. 
Możesz wyczyścić obudowę, przecierając ją wilgotną szmatką. Nie używaj środków 
czyszczących. 

Serwisowanie inkBOOKa 

Bezpieczeństwo baterii/akumulatora 
Nie modyfikuj, nie demontuj, nie otwieraj, nie miażdż, nie zginaj, nie deformuj, nie przebijaj, 
nie niszcz ani nie wkładaj ciał obcych do akumulatora. Nie narażaj akumulatora na 
jakiekolwiek zagrożenia, takie jak woda, ogień, płyny, ciepło lub prąd, nie powoduj zwarcia 
akumulatora, nie dopuszczaj do kontaktu żadnych przewodzących przedmiotów z zaciskami 
akumulatora. 
Nie naprawiaj, jeśli podejrzewasz uszkodzenie. Nie wymieniać - skonsultuj się z 
autoryzowanym centrum serwisowym pod adresem inkbook.eu. 
Używaj tylko certyfikowanych ładowarek. Moc ładowania powinna wynosić 5 V 1 A. Należy 
pamiętać, że użycie niewłaściwej ładowarki może stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, 
wycieku lub innego zagrożenia. 
Zużyte baterie i urządzenia należy niezwłocznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne zalecenia bezpieczeństwa 
Utylizacja urządzeń elektronicznych i baterii jest regulowana prawem. Postępuj zgodnie z 
krajowymi, stanowymi lub lokalnymi instrukcjami gminy, przepisami prawa i przepisami 
lokalnych zarządców. Bądź ECO! 
Więcej informacji można znaleźć na stronie inkbook.eu lub w dziale obsługi klienta. 

Specyfikacja produktowa 
Najnowsze specyfikacje produktowe można znaleźć na  inkbook.eu 

Warunki prawne 
Warunki prawne mozna znaleźć na inkbook.eu. 

Gwarancja 
Ograniczona gwarancja tego produktu wynosi 12 miesięcy, jeśli jesteś konsumentem. 
Gwarancja nie obejmuje fizycznych uszkodzeń ekranu, obudowy ani żadnej innej części 
urządzenia. 
Najnowsze warunki gwarancji i instrukcje można znaleźć na stronie inkbook.eu. 
 

Prawa autorskie, znaki handlowe i inne uwagi 
inkBOOK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ArtaTech. 
 
Wszystkie pozostałe marki, nazwy produktów, nazwy firm, znaki handlowe i znaki usługowe 
są własnością ich właścicieli. 



 
 


