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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 PER3274B je čtečkou elektronických knih s barevným TFT 
displejem o úhlopříčce 19 cm (7 palců) a rozlišením 800 × 480.  

Model PER3274B 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. Kabel USB 

3. Napájecí adaptér 

4. Stručný návod k obsluze v několika jazycích 

5. Mezinárodní záruční list 
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Jak začít 
 

 

 Nabídka Po stisku tlačítka Nabídka se otevře 

vyskakovací nabídka 

 ZPĚT Návrat na předchozí volbu 

 NAHORU Návrat na předchozí stránku 

 DOLŮ Skok na další stránku 

 MIKROFON Slouží k záznamu zvuku 

 Konektor sluchátek Slouží k připojení sluchátek 

 Slot pro Micro SD kartu Slouží k vložení paměťové Micro SD karty 

 USB port Slouží k připojení kabelu USB 

 Hlavní vypínač Zapnutí/vypnutí zařízení 

 Reset Po vložení malého hrotu do otvoru dojde k 

resetu zařízení 

 Reproduktor  11
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Jak začít 
 
 
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. Běžně trvá úplné nabití zařízení přibližně 3 až 4 hodiny. 

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

bude baterie plně nabitá, objeví se ikona . 

 
Čtečku lze nabíjet těmito způsoby: 
 

 

 Zasunutím Mini USB konektoru k 

USB 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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Jak začít 
 
 
Zapnutí a vypnutí čtečky 
 

 Stiskněte hlavní vypínač a podržte jej stisknutý po dobu 5–6 sekund, čímž 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 3–4 
sekund. 

 

 

Obnovení továrních výchozích nastavení 

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

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 stran, mezi kterými se dá pohybovat přetažením 

vlevo a vpravo. Zahrnuje položky Historie prohlížeče, Elektronické knihy, Hudba, 

Video, Fotografie, Záznam, Průzkumník, Rádio, Nastavení, Kalendář, Hledat, 

Uživatelská příručka, Poznámkový blok, Kalkulačka, Hry a Magic Makeup. 

Klepnutím na příslušnou ikonu vstoupíte do požadované oblasti.  
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Hlavní nabídka: Historie prohlížeče 
 

 
Historie prohlížeče 

 

Na obrazovce budou zobrazeny elektronické knihy čtené v minulosti. Klepnutím na 

příslušnou ikonu v hlavní nabídce vstoupíte do seznamu dříve otevřených 

elektronických knih. 

 

 

·Požadovanou knihu otevřete klepnutím na 

její název. Soubor ze seznamu smažete 

klepnutím na ikonu . 

·Čísla 1/360 zobrazená pod elektronickou 

knihou značí, že celkový počet stran je 360 a 

naposledy jste četli stranu 1. 

·Čísla 2012-3-29 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: Historie prohlížeče 
 

·Klepnutím na ikonu  upravíte hlasitost, pokud přehráváte hudbu na pozadí. 

·Klepnutím na ikonu  upravíte jas displeje. Celkem je k dispozici 5 úrovní jasu. 

·Klepnutím na ikonu  se vrátíte do hlavní nabídky. 

·Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí stránku.  

 

Poznámka: Pokyny pro čtení naleznete v části Elektronické knihy. 
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Hlavní nabídka: Elektronické knihy 
 

 
Elektronické knihy 

Čtečka Nobile PER3274B podporuje nejoblíbenější formáty elektronických knih, 

včetně PDF, EPUB, FB2, PDB, TXT (kód ANSI/UNICODE), HTML, RTFWTXT. 

Do seznamu elektronických knih vstoupíte klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní 

nabídce. 

Klepnutím na ikonu  přejdete do režimu 

zobrazení přebalů knih. 
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Hlavní nabídka: Elektronické knihy 
Vybráním požadované knihy zahajte její čtení. 

Položka Popis 

Napsat komentář 

Přiblížit  

Klepnutím na ikonu  napíšete ke knize komentář.  

Klepnutím na ikonu  provedete přiblížení/oddálení. 

Celkem jsou k dispozici 4 úrovně přiblížení. 

Záložka Klepnutím na ikonu  vstoupíte do režimu záložek: 

uložit záložku, načíst záložku a smazat záložku. Můžete 

uložit adresu aktuální stránky a k dispozici máte 5 

položek. 

Přejít na stránku  

 

Režim otáčení 

stránek 

Klepněte na ikonu  a napište požadované číslo 

stránky, poté klepněte na volbu ANO.  

Klepněte na ikonu  a zvolte Automatický režim nebo 

Manuální režim.  

Automatický režim Klepnutím na volbu Automatický režim nastavíte 

interval (10 s, 20 s, 30 s, 45 s a 60 s) otáčení stránek.  

Jas Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M 

otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na 

položku Jas nebo klepněte na ikonu  nahoře. Vybírat 

lze celkem z 5 úrovní jasu.  

Otočení Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M 

otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na 

položku Otočení. K dispozici jsou 4 možnosti otočení.  

Režim Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M 

otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na 

položku Režim. K dispozici je 6 režimů barvy písma a 

barvy pozadí. 

Přehrávání hudby Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M 
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otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepnutím na 

položku Přehrávání hudby zahajte přehrávání hudby na 

pozadí. 

Vybrat písmo Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka M 

otevřete vyskakovací podnabídku, poté klepněte na 

položku Vybrat písmo. K dispozici je výchozí písmo, 

Arial, Times New Roman a Droid Sans Fallback. 
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Hlavní nabídka: Hudba 

 

 
Hudba  

Klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce přejdete do složky Hudba. Zařízení 

podporuje formáty MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, WMA (bezztrátové WMA není 

podporováno). 

Poznámka: V seznamu jsou zobrazeny i 

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. 

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. Klepnutím na ikonu  

přidáte příslušnou hudbu do seznamu Moje oblíbené. 

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, 

Seznam adresářů nebo Přehrávání hudby během čtení knih. Klepnutím na 

položku Nahrávat přehrajete zvukové soubory nahrané pomocí zařízení PER3274B. 

 

Poznámka: Položka Přehrávání hudby během čtení přehrává pouze naposledy 

přehrávanou hudbu. Pokud obrazovku přehrávání hudby v nabídce Hudba opustíte, 

aniž byste přehrávání zastavili, bude 

hudba přehrávána na pozadí. 

 Klepnutím na ikonu  můžete 

nastavit pořadí přehrávaných skladeb: 

seznam nebo náhodně.  

 Klepnutím na ikonu  můžete změnit 

styl aktuálně přehrávané hudby. 

K dispozici jsou položky uživatel 

(výchozí), nor, rock, pop, klasika, basy, 

jazz. 

 Klepnutím na ikonu  můžete 

nastavit částečné opakování aktuálně 

přehrávané hudby. Jedním klepnutím 

určíte počáteční bod A a dalším 

klepnutím určíte koncový bod B. 

Hudba poté bude přehrávána od bodu 

A do bodu B. Následným klepnutím na 

ikonu bude toto opakování ukončeno. 

 Klepnutím na ikonu  lze ručně 
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upravit ekvalizér hudby. 

 Klepnutím na ikonu   přeskočíte na předchozí skladbu a klepnutím na ikonu 

 přeskočíte na další skladbu. 

 Klepnutím na ikonu  pozastavíte přehrávání hudby a klepnutím na ikonu  

budete pokračovat v přehrávání. 
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Hlavní nabídka: Video 
 

 
Video 

Klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce vstupte do složky Video. 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. Klepnutím na ikonu  pozastavíte přehrávání videa a klepnutím na položku  

budete v přehrávání videa pokračovat. 

2. Klepnutím na ikonu   přeskočíte na předchozí videa a klepnutím na ikonu  

přeskočíte na další video. 

3. Klepnutím na ikonu  přeskočíte dopředu/dozadu na určitý čas. Položka h 

značí hodinu, položka m minutu. 

4. Klepnutím na ikonu  přejdete do režimu přes celou obrazovku nebo jej 

opustíte. 

5. Klepnutím na ikonu  můžete upravit hlasitost nebo vybrat tichý režim. 

6. Klepnutím na ikonu domů nebo ikonu zpět opustíte přehrávání aktuálního videa. 

Když toto video znovu otevřete, můžete si vybrat, zda chcete pokračovat 

v posledním přehrávání. 
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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. 

 

 Klepnutím na ikonu  provedete 

přiblížení/oddálení. 

 Klepnutím na ikonu  přejdete do 

režimu přes celou obrazovku nebo 

jej opustíte. 

 Klepnutím na ikonu  provedete 

otočení. K dispozici jsou 4 možnosti 

otočení. 

 Klepnutím na ikonu   nebo 

stisknutím tlačítka M můžete zvolit 

Automatický režim nebo Manuální 

režim. V automatickém režimu 

můžete zvolit interval 5 s, 10 s, 20 s. 

        

Poznámka: Funkci 

přiblížení/oddálení lze použít pouze u 

formátů obrázků .JPEG, .PNG a .BMP.  
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Hlavní nabídka: Záznam 
 

 

 

Záznam 

Klepnutím na příslušnou ikonu v hlavní nabídce vstoupíte do složky záznamu. 

Záznamy lze ukládat pouze ve formátu WAV. 

 Klepnutím na ikonu  zahájíte 

záznam. Čím blíže bude mikrofon 

k zaznamenávanému objektu, tím 

lepší bude výsledná kvalita. 

 Klepnutím na ikonu  uložíte 

aktuální záznam. 

 

 

 

Poznámka: 1. Všechny zaznamenané 

soubory budou zobrazeny v části 

Hudba\Nahrávat.  

2. Všechny soubory zaznamenané 

prostřednictvím vnějšího Mikrofonu 

budou uloženy s názvem souboru 

začínajícím na VERC; všechny soubory 

zaznamenané prostřednictvím FM rádia 

budou uloženy s názvem souboru 

začínajícím na FMRC. 
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Hlavní nabídka: Prohlížeč 
 

 
Prohlížeč 

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

Prohlížeč. Z tohoto adresáře 

můžete otevřít všechny 

podporované soubory. 

 

 

 

Poznámka: Pokud je za souborem 

ikona , je možné smazat pouze 

jeden soubor, ale nikoliv celou 

složku. 
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Hlavní nabídka: Rádio 
 

 
Rádio 

Model PER3274B podporuje funkci FM rádia. Po otevřené této funkce budete 

vyzváni k připojení sluchátek. 

 Klepnutím na ikonu  můžete 

vybrat položku Automatické 

vyhledávání nebo Nahrávání z 

rádia. 

 Automatické vyhledávání bude 

zahájeno na frekvenci 87 MHz a 

v každém kroku bude přidáno 

0,1 MHz. Všechny nalezené stanice 

budou uloženy pod názvy FM1, FM2, 

FM3. Do seznamu je možné uložit 

celkem 30 stanic. 

 Vyberte položku Nahrávání z rádia, 

chcete-li zahájit nahrávání. Soubory 

lze následně nalézt v části 

Hudba/Nahrávat. 

 Klepnutím na ikonu  smažete 

uloženou stanici. 

 Klepnutím na ikonu  uložíte 

hledanou stanici. Klepnutím na příslušnou uloženou stanici ji otevřete.  
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 Klepnutím na ikonu  u aktuální stanice uberete 0,1 MHz; klepnutím na ikonu  

 u aktuální stanice 0,1 MHz přidáte. 

 Klepnutím na ikonu  můžete přejít na jinou frekvenci oblasti. K dispozici jsou 

položky Čína/Japonsko/USA/Evropa/Rádio Kampus. 
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Hlavní nabídka: Nastavení 
 

 
Nastavení 

Přejděte na druhou stranu hlavní nabídky tak, že přetáhnete prstem ve spodní 

třetině obrazovky. Objeví se položka Nastavení. Klepnutím na příslušnou ikonu 

vstupte do nastavení. V nabídce Nastavení jsou tři k dispozici kategorie: Zobrazení, 

Čas, Systém. 

V nabídce Nastavení můžete konfigurovat následující nastavení. 

 

Zobrazení 

 Podsvícení 

V této části nastavujete dobu podsvícení. K dispozici jsou položky 5 s, 10 s, 15 s, 

20 s, 30 s a vždy zapnuto. Podsvícení zhasne po uplynutí nastaveného času. 

Je-li nastavena hodnota vždy zapnuto, podsvícení samo nezhasne. Klepnete-li 

kdekoliv na obrazovce, podsvícení se aktivuje a můžete zařízení nadále 

používat. 

 Jas 

Úprava jasu obrazovky. Celkem je dostupných pět úrovní jasu. Jas lze také 

nastavit v jednotlivých rozhraních klepnutím na ikonu . 
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Hlavní nabídka: Nastavení 

Čas 

 Doba před automatickým vypnutím 

Nastavte dobu před automatickým vypnutím a zařízení se vypne, jakmile během 

určené doby nebude provedena žádná činnost. Možné hodnoty jsou 3 minuty, 

5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut a deaktivováno. 

 Doba před uzamknutím tlačítek 

Nastavte dobu před uzamknutím tlačítek a tlačítka ani dotykový displej nebudou 

fungovat, dokud je neodemknete stiskem hlavního vypínače. Na výběr máte 

možnosti 10 s, 30 s, 5 minut, 10 minut a deaktivováno. 

 Doba před aktivací režimu spánku 

Nastavte dobu před aktivací režimu spánku a zařízení se vypne, pokud během 

zadané doby nebude provedena žádná činnost. 

Trojice výše uvedených nastavení vám může pomoci snížit spotřebu vašeho 

zařízení. 

 Nastavit čas 

Nastavení času zařízení. Hodina/Minuta/Rok/Měsíc/Datum je zobrazeno jako 

HH/MM/RR/MM/DD.  

 

 

 

 

 



 7” čtečka elektronických knih CS-27 

 

Hlavní nabídka: Nastavení 
 

 Systém 

 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.  

 Obnovit výchozí nastavení 

Obnovení zařízení do výchozích továrních nastavení. 

 Systémové informace 

Zobrazení technických informací zařízení. 

 Kalibrace dotykového displeje 

Možnost kalibrace dotykového displeje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7” čtečka elektronických knih CS-28 

 

Hlavní nabídka: Kalendář 
 

 

 

Kalendář 

Zobrazení roku, měsíce a dne v kalendáři. Možnost vytvoření poznámky v konkrétní 

dobu. 
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Hlavní nabídka: Kalendář 
 

 Klepnutím na ikonu  zobrazíte všechny zapsané poznámky. Po klepnutí na 

tuto ikonu se zobrazí všechny zapsané poznámky a ikona zešedne. Ztmavne 

ikona , kterou je nyní možné vybrat. Na obrazovce se zobrazí pouze 

poznámky nově vytvořené v daný den. 

 Klepnutím na ikonu  nebo  se rozhodněte, zda chcete u aktuálního 

kalendáře změnit rok/měsíc/den. Položka rok, měsíc nebo den zčervená a je 

možné ji změnit. Na výše uvedeném obrázku může uživatel datum měnit, pokud 

je červené. 

 Klepnutím na ikonu  nebo  zvýšíte či snížíte hodnotu roku, měsíce nebo 

dne. Pokud měníte rok či měsíc, dojde ke zvýšení či snížení aktuální hodnoty o 

jeden rok či měsíc. Pokud měníte den, bude aktuální datum navýšeno či 

sníženo o jeden týden. Chcete-li zvolit kterýkoliv den v měsíci, klepněte přímo 

na dané datum v měsíci. 

 Klepnutím na sloupec „Nová poznámka“ vytvoříte pro daný čas novou 

poznámku.  

 Klepnutím na ikonu  zobrazíte klávesnici pro úpravu poznámky. V současné 

době je k dispozici pouze anglická a ruská klávesnice. 

 Klepnutím na ikonu  aktuálně upravovanou poznámku uložíte. 

 Klepnutím na ikonu  vedle dané poznámky ji smažete. 
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Hlavní nabídka: Hledat 
 

 

 

Hledat 

Hledání souborů v zařízení. Můžete prohledávat Všechny soubory, Hudbu, Videa, 

Elektronické knihy a Fotografie. 

Poznámka: Hledat lze pouze soubory 

uložené v integrované paměti. 
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Hlavní nabídka: Uživatelská příručka 
 

 

 

Uživatelská příručka 

V zařízení je uložen Stručný návod k obsluze a tato Uživatelská příručka ve formátu 

PDF. Tuto Uživatelskou příručku otevřete klepnutím na příslušnou ikonu. 

Poznámka: Podrobné pokyny ke čtení této příručky naleznete v části 

Elektronické knihy. 
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Hlavní nabídka: Poznámkový blok 
 

 

 

Poznámkový blok 

Vytváření a ukládání poznámek ve vašem zařízení. Všechny vytvořené poznámky 

budou zobrazeny na první obrazovce po otevření poznámkového bloku. 

    

 Klepnutím na ikonu  zobrazíte 

klávesnici pro úpravu poznámky. 

V současné době je k dispozici pouze 

anglická a ruská klávesnice. 

 Klepnutím na ikonu  aktuálně 

upravovanou poznámku uložíte. 

 Klepnutím na ikonu  vedle dané 

poznámky ji smažete. 
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Hlavní nabídka: Kalkulačka 
 

 

 

Kalkulačka 

Klepnutím na příslušnou ikonu můžete model PER3274B použít jako kalkulačku. 

Poznámka: V okně lze zobrazit 

pouze 9 číslic. 
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Hlavní nabídka: Hry 
 

 

 

Hry 

V zařízení PER3274B jsou nainstalovány 4 hry: LLK Games, Hledání min, Slide a 

Stopky. 
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Hlavní nabídka: Magic Makeup 
 

 

 

Magic Makeup 

Klepnutím na příslušnou ikonu změníte pozadí hlavní nabídky. Na výběr je 5 

obrázků pozadí.  

Poznámka: Uživatelsky přizpůsobená pozadí nejsou podporována. 
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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: MP3, 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 °C až 40 °C 

Externí úložiště Micro SD karta, až 32 GB 

Zdroj napájení DC 5V s připojením přes USB 

Baterie Vestavěný lithiová baterie, 2000 mAh 

Rozměry 197,5 mm × 127 mm × 10,2mm (L × W × H) 

Hmotnost 308 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/

