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ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub strat 
spowodowanych użyciem niniejszej instrukcji. 
ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub roszczeń stron trzecich, 
które mogą zaistnieć w wyniku użycia tego produktu. 
ECTACO, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń lub strat 
spowodowanych skasowaniem danych w wyniku usterki, naprawy lub wymiany baterii. Aby uniknąć utraty 
ważnych danych, należy je skopiować na inny nośnik. 
Zawartość niniejszej instrukcji oraz funkcjonalność oprogramowania podlegają zmianom bez 
wcześniejszego powiadomienia. 
Żadnej części niniejszej instrukcji nie wolno powielać, zapisywać w systemie wyszukiwania ani przesyłać 
jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez 
zezwolenia ECTACO, Inc. 
jetBook® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ECTACO, Inc. 
© 1990–2009 ECTACO, Inc., New York, USA. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Nazwy poszczególnych firm i produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą stanowić znaki 
handlowe ich właścicieli. 
 
Oświadczenie FCC 
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w rozdziale 15 przepisów FCC. Używanie 
urządzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami: (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które 
mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. 
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje wprowadzane do niniejszego urządzenia, na które nie otrzymano 
wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania 
z urządzenia. 
Uwaga: To urządzenie przebadano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, 
zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zabezpieczenia przed 
szkodliwymi zakłóceniami w obszarze mieszkalnym. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje 
promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie 
z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. 
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje 
zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie 
urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów: 
• Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny. 
• Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem. 
• Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 
• Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym. 
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WSTĘP 
Gratulujemy zakupu urządzenia ECTACO® jetBook® Reader! Produkt ten jest wynikiem połączonych 
wysiłków zespołu pracowników firmy ECTACO – lingwistów, inżynierów i programistów. ECTACO® 
jetBook® to Twoja uniwersalna biblioteka książek, książek audio, plików muzycznych i obrazów. 

Funkcje urządzenia ECTACO® jetBook®: 

 Zarządzanie książkami elektronicznymi i ich podgląd 

 Odczyt książek elektronicznych w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, niemieckim 
oraz innych 

 Obsługuje formaty: FictionBook (.fb2), zwykły tekst (.txt), Mobipocket (.mobi), PRC, EPUB, RTF, PDF, 
GIF, JPEG, PNG, BMP oraz MP3 

 Zakładki i automatyczne obracanie stron 

 Dostępność różnych typów i rozmiarów czcionek 

 Różne tryby wyświetlania ekranu (tryby pionowy i poziomy) 

 Wbudowane słowniki: angielsko-polski, polsko-angielski, angielsko-hiszpański, hiszpańsko-angielski, 
angielsko-rosyjski, rosyjsko-angielski, angielsko-niemiecki, niemiecko-angielski, a także angielsko-angielski 

 Wbudowany odtwarzacz MP3 z możliwością odtwarzania książek audio lub słuchania muzyki w tle 

 Podgląd obrazów 

 112 MB pamięci wewnętrznej 

 Gniazdo kart SD o pojemności do 2 GB, mogących pomieścić tysiące książek 

 Kompaktowa, lekka obudowa 

 Wewnętrzny akumulator litowo-jonowo-polimerowy 

Obecna wersja jetBook nie obsługuje plików DRM. Prosimy co jakiś czas sprawdzać naszą stronę 
internetową www.jetbook.net w celu ostatecznych udoskonaleń oprogramowania. 

 Ze względu na ciągłe wysiłki producenta w celu zapewnienia najwyższej jakości i jak najlepszego 
funkcjonowania produktów ECTACO®, niektóre cechy urządzenia mogą się nieznacznie różnić od 
opisanych w niniejszej instrukcji. 
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WIDOK OGÓLNY 
Poniżej przedstawiono widok ogólny i elementy zewnętrzne funkcje urządzenia ECTACO® jetBook®. 
 

 

ZASILANIE 
Urządzenie ECTACO® jetBook® jest zasilane przez specjalny akumulator litowo-jonowo-polimerowy. 

 Akumulator nie może być wymieniany przez użytkownika. 

Włączanie/wyłączanie zasilania 
• Gdy urządzenie jest wyłączone, wciśnij przycisk Wł./Wył., aby włączyć urządzenie. 

 Po zresetowaniu urządzenia, wciśnij przycisk Wł./Wył. na 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie. 
Uruchamianie urządzenia może trwać ok. 1 minuty. 

• Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie. 

Ładowanie akumulatora 
Urządzenie ECTACO® jetBook® może pracować bez przerwy przez ponad 24 godziny. Gdy bateria jest 
bliska rozładowaniu, wyświetli się wskaźnik poziomu baterii . Aby przywrócić pełną funkcjonalność 
urządzenia, należy jak najszybciej naładować baterię. 
Zalecamy jednak ładowanie urządzenia jetBook® w ciągu nocy, nie krócej niż przez 4 godziny. 
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 Akumulator urządzenia ECTACO® jetBook® należy ładować wyłącznie za pomocą specjalnej ładowarki. 
Stosowanie niewłaściwego zasilania zewnętrznego może spowodować uszkodzenie urządzenia 
i utratę ważności gwarancji. 

• Zdejmij pokrywę portu mini-USB. 
• Podłącz zasilacz AC/DC do urządzenia za pomocą gniazda mini USB (zob. Widok ogólny). Dioda LED 

świecąca na zielono wskazuje, że akumulator jest w trakcie ładowania. Proces ładowania 
wyczerpanego akumulatora zwykle 5 godzin. 

Możesz także ładować akumulator za pomocą kabla USB. Niemniej jednak, zaleca się używanie specjalnej 
ładowarki. 

 Ładuj baterię w ciągu nocy przed pierwszym użyciem urządzenia. 

Inicjalizacja 
W rzadkich przypadkach, jeśli dane zostaną uszkodzone lub gdy program nie będzie działać w sposób 
prawidłowy, konieczne jest zresetowanie urządzenia. Przycisk Reset jest umieszczony z tyłu urządzenia. 
Można go nacisnąć używając przedmiotu o cienkiej końcówce, np. spinacza do papieru. Nie należy w tym 
używać celu szpilek lub igieł, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie. 
• Po naciśnięciu przycisku Reset, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Wł./Wył., aby włączyć 

urządzenie. 

INSTALACJA KARTY SD 
Urządzenie ECTACO® jetBook® obsługuje karty SD o pojemności do 2 GB, które mogą pomieścić kilka 
tysięcy książek. 
• Zdejmij pokrywę gniazda kart SD. 
• Jeżeli karta nie jest zainstalowana, wsuń ją w gniazdo – stykami karty do góry, etykietą w dół. Popchnij 

kartę delikatnie, aż wskoczy na swoje miejsce. 
• Aby wyjąć kartę, delikatnie ją popchnij. 

MENU GŁÓWNE 
Aby wyświetlić Menu główne, włącz urządzenie i/lub naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk . 
Ikony Menu głównego odpowiadają następującym sekcjom: Książki, Książki audio, Obrazy i Ustawienia. 

CZYTANIE KSIĄŻEK 
W urządzeniu ECTACO® jetBook® wstępnie zainstalowano zbiór książek. Istnieje także możliwość pobrania 
dodatkowych książek z różnych źródeł. Urządzenie obsługuje następujące formaty książek: TXT (pliki 
tekstowe), FB2, Mobipocket (.mobi), PRC, EPUB, RTF i PDF. W celu poprawienia wydajności 
urządzenia, sugeruje się używanie plików w formacie tekstowym (TXT). 

Czytanie książek 
• Używając  lub , wybierz Książki z poziomu Menu głównego, a następnie naciśnij OK. 

Zobaczysz listę dostępnych folderów i/lub książek. 
 Aby zmienić rozmiar czcionki listy, przyciśnij . 
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• Aby przewijać listę, użyj ,  lub . 
• Aby włączyć menu Opcje, naciśnij . Menu to zawiera następujące pozycje: Przejdź do, Ostatnio 

czytane, Wyczyść listę, wg Tytułu lub wg Autora, Usuń wybraną książkę. 
• Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny umieszczony po prawej stronie urządzenia, aby otworzyć 

daną pozycję. Możesz także wybrać żądaną pozycję za pomocą  lub , a następnie nacisnąć 
OK. Jeśli otworzysz nieprawidłową pozycję, naciśnij , aby powrócić do poprzedniego ekranu. 

Przy włączonym trybie czytania, użyj: 
  aby przejść do poprzedniej lub następnej strony; 
  aby zmienić sposób wyświetlania ekranu (pionowo/poziomo); 
  aby włączyć menu Funkcja; menu to zawiera następujące pozycje: Słownik, Lista zakładek, 

Dodaj do zakładek, Znajdź, Przejdź do, Ustawienia – możesz uruchomić poszczególne pozycje w 
menu za pomocą klawiatury numerycznej, znajdującej się po prawej stronie urządzenia; 

  aby zmienić Rozmiar czcionki. 
 Menu Ustawienia zawiera następujące pozycje: Rozmiar czcionki, Auto obracanie, Obróć, 

Wyrównanie, Wybór strony kodowej, Słowniki, Muzyka w tle. 

Wybór języka książek w formacie "TXT" (tekst) 
• Otwórz swoją książkę. 

• Podczas czytania przyciśnij  w celu uruchomienia okna Funkcja. 
• W oknie Funkcja wybierz Ustawienia i Wybór strony kodowej. 
• Wybierz Str. kod. 1251 (tekst rosyjski), Str. kod. 1250 (tekst polski i innych krajów centralnej Europy), 

Str. kod. 1252 (tekst angielski, hiszpański, niemiecki i innych krajów zachodniej Europy) lub 
Autowykrywanie. 

Wybór słownika i Tłumaczenie nieznanych wyrazów1 
Urządzenie ECTACO® jetBook® zawiera słowniki angielsko-polski, polsko-angielski, angielsko-hiszpański, 
hiszpańsko-angielski, angielsko-rosyjski, rosyjsko-angielski, angielsko-niemiecki, niemiecko-angielski, oraz 
angielsko-angielski, które pozwalają natychmiast przetłumaczyć nieznany wyraz. 
• Otwórz swoją książkę. 
• Przy włączonym trybie czytania, naciśnij 6. 

 Możesz także nacisnąć  i wybrać Ustawienia z wyświetlonego menu. 
• Wybierz Słowniki. Wyświetli się lista Słowników. 
• Wybierz słownik, który będzie współpracować z książkami: Słownik języka angielskiego, Angielsko-

rosyjski, Angielsko-polski, Angielsko-hiszpański, Angielsko-niemiecki, Rosyjsko-angielski, Polsko-
angielski, Hiszpańsko-angielski, Niemiecko-angielski lub Autowykrywanie. 

• Przy włączonym trybie czytania, naciśnij 1. 

                                                 
1 Sprawdzając naszą stronę internetową www.jetbook.net macie Państwo ostateczną informację o 

formatach plików, które są obsługiwane. 
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 Możesz także nacisnąć . Wyświetli się menu Funkcja. 
 Wybierz pozycję Słownik. Menu zniknie. 

• Naciśnij , , , , aby zaznaczyć wyraz, który chcesz przetłumaczyć. 
• Naciśnij OK. Pojawi się okno z tłumaczeniem. 

• Aby przewijać hasła słownika, naciśnij , . 
• Aby zmienić słownik, naciśnij , . 
• Naciśnij OK, aby wprowadzić nowe słowo w oknie Znajdź wyraz(y). 

PRZENOSZENIE KSIĄŻEK, PLIKÓW MP3 I OBRAZÓW 
Pamięć USB umożliwia kopiowanie książek elektronicznych, plików MP3 i obrazów do urządzenia. 
• Włącz urządzenie. Włącz komputer PC. 
• Otwórz osłonę portu mini-USB, a następnie podłącz urządzenie ECTACO® jetBook® do komputera za 

pomocą dołączonego kabla USB. 
Wyświetli się wyskakujące okno Dysk wymienny, a w oknie Mój komputer wyświetli się jedna (jeśli nie 
zainstalowano karty SD) lub dwie ikony dysku wymiennego (jeśli zainstalowano kartę SD). 
• Dwukrotnie kliknij ikonę dysku wymiennego, wyświetlaną w oknie Mój komputer. Podczas oglądania 

zawartości wewnętrznej pamięci urządzenia, dostępne będą następujące foldery: Books (książki), 
Music (muzyka) i Pictures (obrazy). Nie usuwaj ani nie zmieniaj nazw tych folderów! 

• Skopiuj pliki do odpowiednich folderów. Przykładowo, skopiuj pliki książek do folderu Books. 
 Takie ograniczenie nie ma miejsca w odniesieniu do plików zapisywanych na karcie SD. 

• Aby odłączyć urządzenie ECTACO® jetBook® od komputera, kliknij ikoną Bezpieczne usuwanie sprzętu 
znajdującą się w prawej dolnej części ekranu, a następnie, z wyświetlonego menu, wybierz Bezpieczne 
usunięcie urządzeń pamięci masowej. 

• W Menu głównym wybierz żądaną sekcję – Książki, Książki audio lub Obrazy. Wyświetlą się 
skopiowane pozycje oraz pozycje zainstalowane wstępnie (jeśli takie istnieją). 

KORZYSTANIE Z ODTWARZACZA PLIKÓW MP3 
• Skopiuj pliki MP3 do folderu Music w sposób opisany powyżej. 
• Podłącz słuchawki do urządzenia ECTACO® jetBook®. 
• Wybierz pozycję Książki audio z poziomu Menu głównego. Wyświetli się okno Odtwarzacz MP3. 

• Wybierz żądany plik za pomocą  lub , a następnie naciśnij OK. 
• Użyj  lub , aby zmienić poziom głośności. Użyj przycisków Strona w górę / Strona w dół, aby 

przełączać pomiędzy sąsiednimi pozycjami. 
• Aby otworzyć menu Funkcje, naciśnij . Wyświetlą się następujące opcje: Lista odtwarzania, Wyłącz 

wyświetlacz LCD, Tryby odtwarzania, Muzyka w tle i Klawisze skrótu. 
Opcja Wyłącz wyświetlacz LCD pozwala oszczędzać akumulator. 
• Aby ponownie włączyć wyświetlacz LCD, naciśnij OK. 
Po wybraniu opcji Muzyka w tle, będziesz mógł czytać książki i jednocześnie słuchać muzyki – Odtwarzacz 
MP3 zostanie ukryty i będzie pracować w tle. 



ECTACO® jetBook® Instrukcja obsługi 

9 

• Aby wyłączyć funkcję Muzyka w tle, ponownie otwórz Odtwarzacz MP3, naciśnij , a następnie, 
z wyświetlonego menu, wybierz Zatrzymaj muzykę w tle. 

Lista odtwarzania 
• Naciśnij , a następnie wybierz Lista odtwarzania z wyświetlonego menu Funkcje. 
• Po wyświetleniu listy odtwarzania, naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający żądanej pozycji w celu 

jej zaznaczenia lub odznaczenia. 
• Naciśnij , a następnie, z wyświetlonego menu Funkcje, wybierz Tryby odtwarzania. Wyświetli się 

menu Tryb odtwarzania. 
• Wybierz Wybrane (PROG). 
• Po zaznaczeniu wybranych pozycji na liście odtwarzania, naciśnij OK. 
• Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez jedną sekundę. Wyświetli się 

Lista odtwarzania. 

PODGLĄD OBRAZÓW 
Urządzenie ECTACO® jetBook® pozwala zapisywać i wyświetlać obrazy w formatach JPEG, GIF, PNG 
i BMP. 
• Z Menu głównego, wybierz pozycję Obrazy. Wyświetli się lista Obrazy. 

• Wybierz żądany plik za pomocą  lub , a następnie naciśnij OK. 
Po wyświetleniu obrazu, użyj: 

  aby przejść do poprzedniej lub następnej strony; 
  aby zmienić sposób wyświetlania ekranu (pionowo/poziomo); 
  aby włączyć menu Funkcje; menu to zawiera następujące pozycje: Obróć, Powiększ, 

Zmniejsz, Pełny ekran, Oryginalny rozmiar, Auto obracanie i Muzyka w tle; 
  aby zmienić poziom powiększenia. 

 Możesz także zmienić poziom powiększenia za pomoce klawiatury numerycznej znajdującej się po 
prawej stronie urządzenia. 

WPROWADZANIE LITER I CYFR 
Poniższe informacje są przydatne podczas wprowadzania tekstu. 
• Naciśnij przyciski Strona w górę / Strona w dół, aby przełączyć pomiędzy trybami wprowadzania 

angielskim (Eng), rosyjskim (Rus), polskim (Pol), hiszpańskim (Spa), niemieckim (Ger), angielskim T9 
(T9 Eng), rosyjskim T9 (T9 Rus), polskim T9 (T9 Pol), hiszpańskim T9 (T9 Spa), niemieckim T9 
(T9 Ger) i numerycznym (123). 

Wprowadzanie tekstu T9 
W trybie wprowadzania tekstu T9, urządzenie korzysta z wbudowanych słowników, rozpoznających 
najczęściej stosowane wyrazy. 

• Wprowadź wyraz naciskając kolejno przyciski odpowiadające jego literom. Użyj , aby wrócić. 
 Sekwencja liter wyświetlana na ekranie nie zostanie rozpoznana, aż do wprowadzenia całego wyrazu. 
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• Zaznacz żądany wyraz i naciśnij OK. 

USTAWIENIA 
Ustawienia pozwalają dostosować urządzenie ECTACO® jetBook® do potrzeb użytkownika. 
• Wybierz pozycję Ustawienia z poziomu Menu głównego. Wyświetli się menu Ustawienia, składające się 

z następujących podmenu: Ustawienia użytkownika, Ustawienia systemowe, Menedżer plików, 
Menedżer plików SD i Muzyka w tle. Poniżej opisano zawarte w nich opcje. 

 W urządzeniu ECTACO® jetBook®, możesz uruchomić poszczególne pozycje w menu za pomocą 
klawiatury numerycznej, znajdującej się po prawej stronie urządzenia. 

Ustawienia użytkownika 
Języki Wybór języka interfejsu: rosyjski, polski, hiszpański, niemiecki lub angielski. 
Automatyczne 
wyłączanie 

Funkcja ta umożliwia opóźnienie wyładowywania akumulatora poprzez włączanie 
trybu zawieszenia pracy urządzenia po pewnym okresie bezczynności. Dostępne 
opcje: 3, 5, 10, 15, 30 minut lub Nigdy. 

Auto obracanie W trybie czytania, opcja ta służy do automatycznego przewracania stron po 
określonym czasie: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sekundach lub Nigdy. Podczas czytania, 
ikona  zostanie wyświetlona u góry ekranu. 
Opcja Obracanie stron w pętli określa, czy kontynuować obracanie od początku 
książki. 

Głośność Naciśnij  lub , aby zmienić poziom głośności. 
Czcionki  Wybór czcionki, która będzie używana podczas wyświetlania książek: Arial lub 

Verdana. 

Ustawienia systemowe 
Numer seryjny Wyświetla numer seryjny urządzenia. 
Akumulator Sprawdza stan akumulatora. 
Pojemność pamięci Sprawdza ilość wolnej pamięci urządzenia. 
Pojemność karty Sprawdza ilość wolnej pamięci na karcie SD. 
Wersja 
oprogramowania 

Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia ECTACO® jetBook®. 

Przywróć 
ustawienia 

Usuwa ustawienia użytkownika. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 

Pakiet aktualizacji  Aktualizuje oprogramowanie urządzenia ECTACO® jetBook®, jeśli aktualizacja jest 
dostępna. 

Menedżer plików 
Funkcja ta pozwala zarządzać książkami, obrazami, plikami muzycznymi i innymi plikami zapisanymi 
w wewnętrznej pamięci urządzenia (pojemność 112 MB). 
• Wybierz żądaną pozycją, a następnie naciśnij . 
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Wyświetli się menu Pliki, zawierające następujące opcje: Utwórz folder, Kopiuj, Usuń i Zmień nazwę. 
• Wybierz żądaną opcję i naciśnij OK. 

Menedżer plików SD 
Funkcja ta pozwala zarządzać książkami, obrazami, plikami muzycznymi i innymi plikami zapisanymi na 
karcie SD. 

 Operacje wykonywane za pomocą tego menu są takie same, co w przypadku Menedżera plików. 

Muzyka w tle 
Ta opcja pozwala sterować odtwarzaniem muzyki w tle. Wyświetli się menu Muzyka w tle, zawierające 
następujące opcje: Uruchom lub Zatrzymaj, Wstecz, Dalej, Głośność. 
Uruchom lub 
Zatrzymaj 

Po wybraniu opcji Uruchom, urządzenie rozpocznie odtwarzanie plików MP3, jeśli są 
one dostępne. Po wybraniu opcji Zatrzymaj, urządzenie zatrzyma odtwarzanie. 

Wstecz Odtwarzanie poprzedniego pliku MP3. 
Dalej Odtwarzanie kolejnego pliku MP3. 
Głośność Regulacja poziomu głośności. Naciśnij  lub , aby zmienić poziom głośności. 

Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór.  
 


