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Zřeknutí se odpovědnosti 
 
Veškeré informace, design a specifikace uvedené v této příručce byly platné v době 
jejího vydání. U produktu však dochází k neustálému vývoji a zlepšování, takže u 
finálního zařízení lze najít určité drobné odlišnosti ve vzhledu či funkcích, jež jsou 
uváděny v této příručce. 
 
 
 
 
 

Úvod 
 
Zařízení Prestigio Nobile PER3574B je čtečkou elektronických knih s barevným TFT 
displejem o úhlopříčce 17,8 cm (7 palců) a rozlišením 800 × 480.  

Model PER3574B podporuje elektronické knihy s kódováním FB2, HTML atd. 

Podpora 22 jazyků včetně angličtiny, ruštiny, řečtiny, polštiny, němčiny atd. 

Umožňuje přehrávání zvuku i videa a prohlížení fotografií. 

Integrovaná 4GB Flash paměť. 

Vestavěné reproduktory. 
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Obsah balení 
 

1. Čtečka elektronických knih 

2. USB kabel 

3. Napájecí adaptér 

4. Stručný návod k obsluze v několika jazycích 

5. Mezinárodní záruční list 
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Úvod do používání zařízení 
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Úvod do používání zařízení 
 Přiblížit/Oddálit Zvětšení/zmenšení písma při čtení či obrázků 

během jejich prohlížení  

 Otočit Otočení obrazovky při čtení či prohlížení obrázků 

 Směrová tlačítka  Směrová tlačítka nahoru/dolů/vlevo/vpravo. 

 Pozastavit/OK Pozastavení přehrávání hudby či videa. Také 

slouží jako funkce OK.  Nabídka Otevře nabídku. V průzkumníku souborů slouží k 

odstraňování položek.  Zpět Zpět na předchozí stránku. Dlouhým stiskem 

tlačítka přejdete do hlavní nabídky. 

 Slot pro kartu Micro SD Slouží ke vložení úložné karty Micro SD. 

 Konektor sluchátek Slouží k připojení sluchátek. 

 USB port Slouží k připojení USB kabelu. 

 Reset Vložením drobného hrotu do otvoru lze provést 

reset zařízení 

 Hlavní vypínač Zapnutí/vypnutí zařízení 
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Úvod do používání zařízení 
 
Nabíjení čtečky 
 
Čtečku je třeba nabít před prvním použitím, nebo když je baterie vybitá. 

Poznámka: Před prvním použitím je doporučeno baterii nabíjet po dobu 4 

hodin. Plné nabití zařízení většinou trvá přibližně 4–5 hodin. 

Když je baterie vybitá, což je označeno ikonou , nabijte zařízení. Jakmile 

bude baterie plně nabitá, objeví se ikona . 

 
Čtečku lze nabíjet těmito způsoby: 
 

 

 Zasunutím napájecího DC konektoru 

do napájecího portu na zařízení a 

připojením napájecího adaptéru k 

zásuvce ve zdi. 

 Propojením USB portu na 

hostitelském PC se zařízením 

pomocí přibaleného kabelu USB. 

  

Poznámka: Během nabíjení prostřednictvím PC není možné s čtečkou pracovat. 

Chcete-li čtečku během nabíjení používat, klikněte v počítači na ikonu Bezpečně 

odebrat hardware, zatímco je čtečka připojena k PC. Kliknutím na kterékoliv tlačítko 

na čtečce opustíte obrazovku „Připojení USB“. 

Chcete-li urychlit proces nabíjení, přepněte čtečku do pohotovostního režimu. 
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Úvod do používání zařízení 
 
 
Zapnutí a vypnutí čtečky  
 

 Posuňte spínač napájení do polohy ZAPNUTO a poté stiskněte a podržte hlavní 
vypínač po dobu 3 až 5 sekund, až dojde k zapnutí čtečky – po spouštěcí 
obrazovce se automaticky zobrazí hlavní nabídka na Domovské obrazovce. 

 Spuštění čtečky a načtení obsahu může několik chvil trvat. 

 Pokud se čtečka nezapne, je třeba ji nabít. 

 Chcete-li čtečku vypnout, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej po dobu 3 až 4 
sekund. 

 

 
 

 

Obnovení továrních výchozích nastavení 

Pokud se zařízení nedaří spustit nebo nepracuje správně, proveďte reset zařízení 

stiskem tlačítka Reset. 

 

 

Použití Micro SD karty (není obsažena v balení) 

 

 

 Micro SD kartu vložte do 

slotu pro Micro SD kartu. 
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Hlavní nabídka 
 

Hlavní nabídka se skládá ze dvou částí. Nahoře najdete čas a datum. Ve střední 

části se nachází 11 ikon odkazujících na jednotlivé aplikace. Patří mezi ně Čtení  

Historie, Elektronická kniha, Hudba, Video, Fotografie, Rádio, Průzkumník, 

Nastavení, Kalendář, Hra a Hledání. Stiskem směrových tlačítek uprostřed  zvolte 

požadovanou aplikaci a stiskem tlačítka Pozastavit/OK ji aktivujte.  
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Hlavní nabídka: Historie čtení 

 

Historie čtení 

 

Na obrazovce budou zobrazeny elektronické knihy čtené v minulosti.  

 

·Stiskem tlačítka Pozastavit/OK zobrazíte 

historii čtení elektronických knih. Stiskem 

tlačítek Vlevo/Nahoru a Vpravo/Dolů 

přejděte na předcházející či další soubor v 

seznamu. 

·Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. 

Pomocí možností Odstranit, Odstranit vše 

a Opustit volby je možné odstranitaktuální 

elektronickou knihu z historie, odstranit 

veškerou historii čtení a vrátit se zpět do 

dílčí nabídky.  

·Čísla 3/82 zobrazená pod elektronickou 

knihou značí, že celkový počet stran je 82 

a naposledy jste četli stranu 3. 

·Číslo 2012-12-31 zobrazená pod 

elektronickou knihou značí datum, kdy jste 

tuto elektronickou knihu četli naposledy. 

 

Poznámka:  Pokud byla vyjmuta Micro SD 

karta, nebudou na ní uložené soubory v 

seznamu Historie zobrazeny. 
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Hlavní nabídka: Elektronická kniha 
 

 

Elektronická kniha 

Čtečka Nobile PER3574B podporuje nejoblíbenější formáty elektronických knih, 

včetně PDF, EPUB, FB2, PDB, TXT(kód ANSI/UNICODE), HTML, RTF, WTXT atd. 

Pomocí směrových tlačítek uprostřed 

se přesuňte na položku Elektronická 

kniha. Poté stiskem tlačítka M vstupte 

do seznamu elektronických knih. 
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 Hlavní nabídka: Elektronická kniha 
Vybráním požadované knihy zahajte její čtení. Stiskem tlačítka M otevřete dílčí 

nabídku. V nabídce jsou k dispozici následující volby.   

Položka Popis 

Skok na stránku Pomocí směrových tlačítek Vlevo a Vpravo můžete změnit 

pozici a pomocí směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete 

změnit čísla. Následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK 

přejdete na požadovanou stránku. 

Uložit záložku Stiskem tlačítka Pozastavit/OK uložíte aktuální stránku jako 

záložku. Uložit je možné 5 záložek. 

Načíst záložku Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit 

uloženou záložku. Následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK 

tuto záložku otevřete. 

Smazat záložku Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit 

uloženou záložku. Následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK 

tuto záložku smažete. 

Režim prohlížeče Stiskem tlačítek Nahoru a Dolů vyberte volbu Automatické 

otáčení  nebo Ruční otáčení. Následným stiskem tlačítka 

Pozastavit/OK zvolené nastavení potvrdíte. 

Doba otáčení Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit 

dobu otáčení a následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK 

volbu potvrdíte. Následně budou při zvoleném režimu 

Automatické otáčení automaticky otáčeny stránky po 

zvoleném čase.  

Jas Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit 

úroveň jasu a následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK 

volbu potvrdíte. Výchozím nastavením je jas úrovně 2. 

Typ kódování Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit typ 



 7” čtečka 

elektronických knih 

CS-13 

 

kódování. Na výběr je kódování UTF-16LE/UTF-16BE/UTF-8 

a všech 22 jazyků. 

           Poznámka:  Různé formáty souborů můžete najít v různých dílčích nabídkách

.  
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Hlavní nabídka: Hudba 

 
Hudba  

Stiskem směrových tlačítek uprostřed se přesuňte na položku Hudba a stiskem 

tlačítka Pozastavit/OK ji aktivujte. Zařízení podporuje formáty MP3, WAV, FLAC, 

AAC, OGG, WMA (bezztrátové WMA není 

podporováno). 

Poznámka: V seznamu jsou zobrazeny i 

hudební soubory uložené na Micro SD 

kartě. 

 Zobrazí se položky Veškerá hudba, 

Interpret, Album, Žánr, Moje oblíbené, 

Záznam, Seznam adresářů a Aktualizovat 

knihovnu médií. 
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Hlavní nabídka: Hudba 
 

Položka Popis 

Veškerá hudba Seznam všech skladeb. Pomocí tlačítek 

Nahoru/Vlevo nebo Dolů/Vpravo se přesuňte na 

požadovanou hudbu. 

Aktuální přehrávání Aktuálně přehrávané skladby. 

Pokračovat v přehrávání Naposledy přehrávané skladby. 

Interpret Seznamy alb jednotlivých interpretů. 

Album Seznam skladeb alba. 

Žánr Seznam interpretů ve stejném žánru. 

Moje oblíbené Seznam oblíbených skladeb. V seznamu všech 

skladeb přidáte požadovanou hudbu mezi oblíbené 

stiskem tlačítka M. 

Nahrávat Seznam nahraných souborů. Přehrávání všech 

nahraných souborů z režimu Nahrávat. 

Seznam adresářů Seznam soubory seřazený podle Flash paměti a SD 

karty. 

Aktualizovat knihovnu 

médií 
Slouží k aktualizaci knihovny médií. 
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Hlavní nabídka: Hudba 
 

Přehrávání hudby 

Hudbu přehrajete klepnutím na položku Veškerá hudba / Aktuální hudba / 

Pokračovat v přehrávání hudby, Interpret, Album, Žánr, Moje oblíbené nebo 

Seznam adresářů. Klepnutím na položku Nahrávat přehrajete zvukové soubory 

nahrané pomocí zařízení PER3574B. 

 Stiskem tlačítka Pozastavit 

pozastavíte přehrávání souboru. Po 

dalším stisku tlačítka Pozastavit 

bude přehrávání pokračovat.  

 Stiskem směrových tlačítek 

Vlevo/Vpravo přejdete na 

předchozí/další hudební položku v 

seznamu. Dlouhým stiskem 

provedete rychlé přehrávání dopředu 

či dozadu.  

 Pomocí směrových tlačítek 

Nahoru/Dolů zvýšíte/snížíte 

hlasitost. 

 Stiskem tlačítka M otevřete dílčí 

nabídku. K dispozici jsou volby 

Režim Režim přehrávání / Výběr EQ 

/ Nastavení uživatelského EQ / 

Zobrazení / Jas. 

 Režim přehrávání: K dispozici jsou 

režimy Jednou, Opakovat jednou, Vše jednou, Opakovat vše, Popořadě, 

Náhodně. 

 Výběr EQ: K dispozici jsou hodnoty Normální, Rock, POP, Klasika, Basy, Jazz a 
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Uživatelský EQ. 

 Nastavení uživatelského EQ: V této části můžete přizpůsobit nastavení EQ a 

zvolit jej. Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte volbu nastavení a 

stiskem tlačítek Vlevo/Vpravo upravte hodnoty dat. 

 Zobrazení: Zvolte, zda zobrazovat texty písní či nikoli. 

 Jas: Úprava úrovně jasu. K dispozici je 7 úrovní jasu. 



 7” čtečka 

elektronických knih 

CS-18 

 

 

Hlavní nabídka: Video 
 

 
Video 

Stiskem směrových tlačítek uprostřed  se přesuňte na  položku  Video a stiskem 

tlačítka Pozastavit/OK ji aktivujte. Zařízení podporuje formáty 3GP, ASF, AVI, FLV, 

MOV, MP4, RM, RMVB( 2MB/s rmvb bez podpory Real g2), VOB, WMV. 
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Hlavní nabídka: Video 
Na obrazovce přehrávání lze provádět následující činnosti. Orientace videa je 

nastavena na hodnotu Vodorovně (vlevo). (Výchozí nastavení) 

1. Stiskem tlačítka Pozastavit pozastavíte přehrávání souboru. Po dalším stisku 

tlačítka Pozastavit bude přehrávání pokračovat. 

2. Stiskem směrových tlačítek Vlevo/Vpravo přejdete na předchozí/další hudební 

položku v seznamu. Dlouhým stiskem provedete rychlé přehrávání dopředu či 

dozadu.  

3. Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvýšíte/snížíte hlasitost. 

4. Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. K dispozici jsou volby Vybrat čas 

přehrávání, Celá obrazovka a Jas.  

5. Vybrat čas přehrávání: Pomocí směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete 

změnit pozici a pomocí směrových tlačítek Vlevo a Vpravo můžete změnit čísla. 

Následným stiskem tlačítka M přejdete na požadovaný čas. HH značí hodiny, 

MM minuty. 

6. Celá obrazovka: Přejděte do režimu přes celou obrazovku a poté stiskněte 

tlačítko M. K dispozici jsou tři režimy: Celá obrazovka, Normální a Původní 

zobrazení. 

7. Jas: Úprava úrovně jasu. K dispozici je 7 úrovní jasu. 

 

Poznámka: Jelikož je výchozí orientace displeje nastavená na hodnotu vodorovně, 

jsou zde uváděná tlačítka Vlevo/Vpravo tlačítky, která se v ostatních částech 

označují jako Nahoru/Dolů, a tlačítka Nahoru/Dolů jsou zde tlačítky, která se v 

ostatních částech označují jako Vlevo/Vpravo. 
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Hlavní nabídka: Fotografie 
 

 
Fotografie 

Zařízení podporuje pouze tyto formáty obrázků: JPEG, GIF, BMP a PNG. Žádné jiné 

formáty souborů se nezobrazí. 

 Stiskem tlačítka Nahoru/Vlevo přejděte na předchozí obrázek a stiskem tlačítka 

Dolů/Vpravo přejděte na další obrázek. 

 Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. K dispozici jsou možnosti Otočit 

vpravo / Otočit vlevo, Přiblížit/Oddálit, Režim procházení, Přizpůsobit na 

stránku, Nastavit plochu, Obnovit plochu a Jas. 

 Otočit: Vyberte položku Otočit vpravo / Otočit vlevo, stiskem hardwarového 

tlačítka Otočit otočte aktuální obrázek. 

 Přiblížit: Vybráním položky Přiblížit/Oddálit, Přizpůsobit a stránku nebo 

pomocí hardwarového tlačítka Přiblížit/Oddálit změňte velikost obrázku. K 

dispozici jsou 3 úrovně přiblížení. 

 Režim procházení: Pro automatické otáčení je možné nastavit interval otáčení 

5 s, 10 s či 20 s. 

 Nastavit plochu: nastaví aktuální obrázek jako plochu 

 Obnovit plochu: obnoví plochu do výchozího nastavení. 

 Jas: Úprava úrovně jasu. K dispozici je 7 úrovní jasu. 

        

Poznámka: Funkci přiblížení/oddálení lze použít pouze u formátů obrázků 

.JPEG, .PNG a .BMP.  
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Hlavní nabídka: Průzkumník 
 

 
Průzkumník 

Soubory uložené ve Flash paměti nebo na micro SD kartě budou zobrazeny v 

režimu Průzkumník. Stiskem tlačítka M otevřete všechny podporované soubory z 

daného adresáře a stiskem tlačítka 

M provedete vymazání souboru. 

 

Poznámka: Smazat lze pouze 

jeden soubor, nikoli celý adresář.  
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Hlavní nabídka: Nastavení 
 

 

Nastavení 

V nabídce Nastavení můžete konfigurovat následující nastavení. 

 

Nastavení zobrazení 

 Podsvícení 

V této části nastavujete dobu podsvícení. K dispozici jsou hodnoty 10 s, 20 s, 30 

s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s a Vždy zapnuto.  Podsvícení zhasne po uplynutí 

nastaveného času. Je-li nastavena hodnota Vždy zapnuto, podsvícení samo 

nezhasne. Podsvícení bude aktivováno po stisku kteréhokoli tlačítka. Výchozí 

hodnota je 90 sekund. 

 Jas 

K dispozici je celkem sedm úrovní nastavení jasu. Úroveň jedna je nejjasnější, 

úroveň sedm je nejtmavší. Výchozím nastavením je jas úrovně 2. 

 Nastavení systému 

 Obnovit výchozí nastavení 

Obnovení zařízení do výchozích továrních nastavení. Rovněž dojde k vymazání 

historie čtení. 

 Smazat aktivační záznam 

Dojde ke smazání aktivačního záznamu pro připojení k ADE. 
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Hlavní nabídka: Nastavení 

 Doba zámku tlačítek 

Pokud nastavíte dobu zámku tlačítek, tlačítka nebudou fungovat, pokud je před 

tím neodemknete krátkým stiskem hlavního vypínače. K dispozici jsou volby 10 

sekund, 30 sekund, 5 minut, 10 minut a deaktivace této funkce. Když jsou 

klávesy zamknuty, zobrazuje se vedle ikony baterie v pravém horním rohu ikona 

zámku. 

Jazyk 

Dostupné volby jsou angličtina, ruština, bulharština, čeština, němčina, 

estonština, španělština, francouzština, řečtina, chorvatština, maďarština, 

italština, litevština, lotyština, nizozemština, polština, rumunština, srbština, 

švédština, slovinština, slovenština, ukrajinština  

 

Systémové informace 

Zobrazení technických informací zařízení. 

 

Automatické vypnutí 

Pokud nastavíte dobu automatického vypnutí, zařízení se vypne, když během 

zadané doby nebude provedena žádná činnost. K dispozici jsou volby 5 minut, 

10 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut a deaktivace této funkce. 

 

Nastavení času 

Nastavení času zařízení. Položky Hodiny/Minuty/Rok/Měsíc/Den jsou zobrazeny 

jako HH/MM/RR/MM/DD. Položku k nastavení vyberte pomocí tlačítek Vlevo 

nebo Vpravo a následně pomocí tlačítek Nahoru či Dolů zvyšte nebo snižte 

nastavení jedné z aktuálních hodnot HH/MM/RR/MM/DD. 
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Hlavní nabídka: Kalendář 
 

 

 

Kalendář 

Zobrazení kalendáře v podobě rok, měsíc, den. Pomocí níže uvedených voleb 

můžete nastavit aktuální rok, měsíc a 

den. 

Pomocí tlačítka Pozastavit/OK zvolte, 

kterou položku nastavit, Den/Měsíc/Rok. 

Vybraná oblast bude zobrazena červeně. 

Pokud vyberete volbu Rok/Měsíc, 

pomocí směrových tlačítek 

Nahoru/Vpravo můžete přidávat jeden 

měsíc/rok k aktuálnímu měsíci/roku a 

pomocí tlačítek Dolů/Vlevo můžete ubírat 

jeden měsíc/rok od aktuálního 

měsíce/roku. Pokud vyberete volbu dne, 

stiskem tlačítek Nahoru/Dolů můžete 

přidávat/ubírat 1 týden k aktuálnímu datu 

a stiskem tlačítek Vlevo/Vpravo můžete 

přidávat/ubírat 1 den k aktuálnímu datu. 
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Hlavní nabídka: Hra 
 

 

 

Hra 

V modelu PER3574B jsou nainstalovány 3 hry: Slide, Tetris, Hledání min. 
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Hlavní nabídka: Hledání 
 

 

 

Hledání 

Hledání souborů v zařízení. Hledat můžete ve Flash paměti a na SD kartě. Dlouhým 

stiskem tlačítka Přiblížit/Oddálit vybíráte mezi Flash pamětí a SD kartou. 
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Technické parametry 
 

Displej 7" TFT 

Rozlišení 800 × 480, 16 : 9 

Formáty souborů 

Knihy: PDF, EPUB, FB2, TXT(kód ANSI/UNICODE), 

MOBI, HTML, PDB, RTF, WTXT 

Hudba: WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV 

Video: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, 

VOB, MPG, MPEG, MKV (2MB/s rmvb bez 

podpory Real g2) 

Fotografie: JPEG, BMP, GIF 

Skladovací teplota Vlhkost 5 % až 95 %, –20 °C až 50 °C 

Provozní teplota Vlhkost 5 % až 95 %, 0 ℃ až 40 ℃ 

Externí úložiště Micro SD karta, až 32 GB 

Zdroj napájení DC 5V s připojením přes USB 

Baterie Vestavěná lithiová baterie, 2000 mAh 

Rozměry 197,5 × 127 × 10,2 mm (D×Š×V) 

Hmotnost 255 g 

 

Technická podpora a informace o záruce 

Technickou podporu naleznete na webu www.prestigio.com a informace o záruce se 

dozvíte v přiloženém záručním listu. 

 

http://www.prestigio.com/
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Autorská práva a ochranné známky 
 
 
Obsah tohoto zařízení, včetně log, grafiky, zvuků, obrázků, prvků designu, softwaru 
v tomto produktu a dokumentace (příručky, obrázky, související dokumenty atd.) 
jsou chráněny autorskými právy a bez povolení příslušných držitelů autorských práv 
nesmějí být kopírovány, upravovány či šířeny jako celek ani po částech. 

Ochranná známka „Prestigio“ a loga „Prestigio“ patří společnosti Prestigio Plaza 
Limited. Ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich zákonných vlastníků. 

Všechny předinstalované softwarové komponenty a jednotlivé programy obsažené v 
produktu jsou licencovány a nikoliv prodávány. Jsou licencovány za podmínek 
licence GNU General Public License nebo za podmínek příslušné softwarové 
licence dodané s konkrétním softwarem či komponentou. 

Programy a softwarové komponenty distribuované za podmínek licence GNU 
General Public License můžete dále šířit a upravovat za podmínek příslušné licence 
GNU General Public License, jak je uvádí organizace Free Software Foundation. 

Podrobnosti o licenci naleznete na adrese http://www.gnu.org/licenses/. 

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ 59 Temple Place, 
Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Zdrojový kód pro tyto programy poskytne 
na vyžádání společnost Prestigio Plaza Limited. 

Tento software je distribuován v naději, že bude užitečný, ale je POSKYTOVÁN NA 
PRINCIPU „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, vyjádřené přímo či nepřímo; 
dokonce i bez nepřímo vyjádřené záruky týkající se OBCHODOVATELNOSTI či 
VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, uspokojivé kvality (včetně bezchybnosti 
nebo vyhovění normám) či neporušení práv duševního vlastnictví třetích stran. 
Společnost Prestigio Plaza Limited ani žádný z autorů či distributorů softwaru a 
komponent obsažených v tomto produktu NENÍ odpovědný za jakékoliv škody, 
včetně náhodných a následných škod, vzniklých z používání produktu.  

http://www.gnu.org/licenses/
http://fsf.org/

