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inkBOOK Obsidian 
6-calowy czytnik ebooków z dotykowym i doświetlanym ekranem E Ink Carta™ Flat Glass             
Solution™ 

 

Funkcjonalny papier elektroniczny 

inkBOOK wyróżnia się ekranem Flat Glass Solution™ w najnowszej technologii E Ink Carta™, który              
imituje kartkę papieru. Idealnie dopasowuje się do różnego rodzaju literatury - książek, prasy,             
podręczników czy blogów. 

Najwygodniejsza metoda e-czytania 

Ekran w technologii e-papieru E Ink® Carta zapewnia wysoką jakość tekstu i gwarantuje o 50%               
lepszy kontrast w porównaniu do starszej generacji ekranów - Pearl. Wyświetlany tekst jest             
wyraźniejszy w odróżnieniu do innych urządzeń tej klasy. Ponadto wyświetlacz zapewnia szybki            
czas odświeżania stron, a co najważniejsze nie psuje wzroku nawet przy wielogodzinnym czytaniu. 

Bezpieczne użytkowanie nawet z doświetleniem 

inkBOOK™ Obsidian posiada bezpieczne dla wzroku doświetlenie ekranu, które można regulować i            
uruchamiać także w warunkach nocnych. Wielostopniowy poziom regulacji doświetlenia pozwala na           
dostosowanie natężenia bądź wyłączenie go całkowicie, w zależności od wymagań użytkownika. 

Nieodzowny partner w podróży 

inkBOOK zapewnia aż do 6 tygodni działania na jednym naładowaniu baterii. Dzięki temu nie trzeba               
obawiać się, że w czasie wakacji na drugim końcu świata, relaksując się przy ulubionej książce,               
czytnik niespodziewanie się rozładuje i wyłączy. 

Midiapolis News i Drive - książki i e-wiadomości zawsze pod ręką 

Dzięki aplikacji Midiapolis News, można śledzić najnowsze wiadomości od wydawców z całego            
świata. Z kolei Midiapolis Drive to dysk internetowy umożliwiający przechowywanie do 2GB plików             
zupełnie bezpłatnie. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się dostępem do treści w każdym             
miejscu i czasie - w pociągu, domu czy pracy. 
 
Instaluj ulubione aplikacje  

Jako jeden z nielicznych czytników e-booków na świecie, inkBOOK umożliwia instalowanie           
dodatkowych aplikacji.** Przeglądaj katalog i wybieraj spośród tysięcy aplikacji. 

Wsparcie wielu formatów. Czytaj co chcesz, jak chcesz 

inkBOOK pozwala na otwieranie wielu popularnych formatów dokumentów. Czytnik wspiera          
międzynarodowy standard e-booków EPUB wraz z zabezpieczeniami DRM (Adobe ADEPT), pliki PDF,            
a nawet MOBI. 

Duża ilość przestrzeni na Twoje pliki 
inkBOOK pozwoli mieć zawsze przy sobie całą bibliotekę ulubionych książek, magazynów i innych 
publikacji. 8 GB pamięci wewnętrznej i możliwość jej rozszerzenia o kartę microSD do  
32 GB pozwala trzymać dziesiątki tysięcy e-książek. 
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Środki ostrożności i uwagi 
 

Zapoznaj się ze środkami ostrożności przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. W razie            
problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub napisz e-mail na serwis@artatech.pl 

 

Ochrona ekranu 
Urządzenie wyposażone jest w ekran E Ink®Carta. Urządzenie jest bardzo delikatne, w związku z 
tym wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Prosimy unikać wstrząsów, uderzeń, ściskania, 
naciskania na ekran, upuszczania urządzenia. 

Jeśli ekran jest uszkodzony, prosimy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z             
serwisem w celu weryfikacji uszkodzenia. Prosimy nie dokonywać samodzielnego demontażu          
urządzenia bez uprzedniego kontaktu z serwisem. 

 
Akcesoria 
Prosimy o korzystanie jedynie z autoryzowanych akcesoriów, dedykowanych czytnikom inkBOOK. 
Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia i problemy wynikające z użycia nieodpowiednich 
akcesoriów. 

Kontakt z płynami 
Unikaj kontaktu urządzenia z płynami. Czytnik nie jest wodoodporny. Nie wystawiaj go również na              
działanie zbyt wilgotnego środowiska i chroń przed deszczem. Nie zastosowanie się do tego punktu              
może skutkować korozją elementów wewnętrznych czytnika, a co za tym idzie zaprzestania            
prawidłowego funkcjonowania urządzenia. 

Rozmontowywanie urządzenia 
Prosimy nie dokonywać samodzielnego demontażu oraz podejmować prób naprawy urządzenia na           
własną rękę poza autoryzowanym serwisem Arta Tech, co skutkuje wygaśnięciem gwarancji. 

Temperatura użytkowania 
Temperatura środowiska użytkowania od 0ºC do 40ºC. Jeśli ten zakres zostanie przekroczony, efekt             
działania wyświetlacza może się pogorszyć. 
 

Żywotność baterii 
Aby nie skrócić żywotności baterii, zaleca się, nie umieszczanie urządzenia bezpośrednio w ostrym             
słońcu. Należy zaprzestać użytkowania, jeśli bateria jest uszkodzona, zniekształcona, odbarwiona,          
przegrzana lub specyficznie pachnie. 

 
Czyszczenie 
Nie myć urządzenia chemicznymi płynami. Czyścić tylko przy użyciu bawełnianej ściereczki. 
 

Ostrożne użytkowanie 

Nie wolno zostawiać urządzenia na zewnątrz lub poddawać go zbyt silnym wibracjom.  

Nieostrożne traktowanie, silne wibracje lub upadek mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub           
zrujnowanie jego struktur wewnętrznych. 
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Kiedy wyłączać sieć Wi-Fi? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu samolotowego, należy upewnić się, że sieć jest            
wyłączona. Należy zawsze zamykać sieć bezprzewodową w pobliżu sprzętu medycznego, ponieważ           
może to zakłócać pracę w szpitalu lub organizacji opieki zdrowotnej. 
 

Ogrzanie urządzenia 

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu ogrzewania, ponieważ ogrzanie baterii może doprowadzić do            
eksplozji. 
 
 
Pole magnetyczne 

Nie umieszczać czytnika w pobliżu urządzeń, które emitują silne pole magnetyczne. Może to             
spowodować uszkodzenie plików bądź ich utratę. 

 
 

Uwagi  

1. Jeśli czytnik nie może rozpoznać karty microSD, należy wyciągnąć i włożyć ją ponownie.  

2. Podczas, gdy karta microSD odczytuje dane, należy przestać wkładać, zatrzymywać lub           
resetować kartę. 

3. Podczas formatowania karty microSD należy wybrać format FAT32. 

4. Aby wydłużyć żywotność karty microSD, nie należy zapisywać lub kasować na niej danych             
zbyt często. 

5. Należy unikać kontaktu baterii z innymi urządzeniami, aby nie powodować zakłóceń w            
działaniu. 

6. Jeśli trudno wyjść z urządzenia lub urządzenie się zawiesza, proszę kliknąć „Reset”,aby            
uruchomić je ponownie. 

7. Nie usuwać karty microSD lub wyłączać urządzenia w czasie zapisywania bądź czytania, aby             
chronić przed uszkodzeniem danych. 

8. Należy upewnić się, że karta microSD jest odblokowana przed zapisywaniem lub usuwaniem            
danych z karty SD. 
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Widok ogólny 
 

 

Przyciski fizyczne 

 

1. Przycisk Poprzednia Strona. Naciśnij, aby przejść do poprzedniej strony. 

2. Przycisk Następna Strona. Naciśnij, aby przejść do następnej strony. 

3. Przycisk Powrotu. Pozwala wyjść z bieżącej aplikacji, widoku lub dialogu. Umożliwia powrót do 
poprzedniego katalogu. 
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4. Gniazdo karty microSD. Włóż kartę microSD, aby odczytać jej zawartość na urządzeniu. 

5. Gniazdo microUSB. Połącz urządzenie z komputerem przez kabel USB aby zarządzać treściami w              
inkBOOKu przy jednoczesnym ładowaniu baterii. 

6. Przycisk Power. Naciśnij przycisk Power i przytrzymaj przez 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć             
urządzenie. Kiedy Twój inkBOOK jest włączony, naciśnij krótko przycisk Power, aby uruchomić tryb             
czuwania lub obudzić urządzenie. W trybie blokady lub gdy urządzenie jest wyłączone, urządzenie             
wyświetla wygaszacz na ekranie. 

 

Akcesoria 
 

Akcesoria dostępne w opakowaniu inkBOOK 

Kabel USB 

Karta Gwarancyjna 

Instrukcja szybkiego uruchamiania 

Akcesoria opcjonalne 

Ładowarka 

Etui 
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Szybki start 
 

 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk POWER. Czytnik włączy się kiedy pojawi się               
ekran startowy. 

2. Skopiuj wcześniej zakupione książki i inne pliki na czytnik używając kabla USB łączącego              
urządzenie z komputerem. Odwiedź www.midiapolis.pl by znaleźć najnowsze e-booki i inne treści            
cyfrowe. 

3. Kupuj i ściągaj e-treści poprzez sieć Wi-Fi. Możesz do tego użyć domyślnej aplikacji Księgarnia               
lub zainstalować zewnętrzną aplikację korzystająć z Midiapolis App Store. 

4. Twój czytnik jest gotowy do pracy. 
 

Obsługa ekranu dotykowego 
 

Podstawowe gesty 

 
Pojedyncze kliknięcie: 

Naciśnij krótko na ekran. Kliknięcie zatwierdza dokonany wybór. 

 

Przyciśnięcie: 

Dotykaj ekran przez kilka sekund. Pozwala wywołać menu kontekstowe. 

 

Powiększanie/Pomniejszanie:  

Można przybliżać i oddalać obraz na ekranie. Trzymaj dwa palce na ekranie i             
odpowiednio rozsuwaj do zewnątrz lub do wewnątrz, aby powiększyć lub          
pomniejszyć obraz. 

 
Sposoby, by przejść do następnej lub poprzedniej strony 

 

a.Należy przesunąć szybko palcem po ekranie. 

b. Aby przejść do następnej/poprzedniej strony można także użyć przycisków 
fizycznych. 
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Omówienie interfejsu 

Interfejs główny 

  

Ostatnio czytane 
Okładka książki, tytuł, autor oraz pasek postępu czytania widoczne są w tym panelu. Sekcja              
wyświetla 12 ostatnio czytanych książek. Przyciski kierunkowe pozwalają na przesuwanie listy           
książek w prawo lub lewo. 

 

Ostatnio dodane 
Ta sekcja pokazuje 12 ostatnio dodane książki. Aby rozpocząć czytanie należy kliknąć na okładkę              
książki. Ostatnio dodane książki ułożone są chronologiczne. 
 
Sekcja funkcyjna 

Ta sekcja wyświetla często używane funkcje, włączając w to Bibliotekę, Księgarnię, Aplikacje, 
Drive, Ustawienia. 
 
Pasek stanu 
Pasek prezentujące informacje związane z aktualnym statusem urządzenia. Dotknięcie ikony HOME           
powoduje powrót do ekranu głównego, ikony POWRÓT pozwala cofnąć się do poprzedniego okna,             
ikony JASNOŚC wywołuje okno, w którym można dopasować natężenie doświetlenia. Pasek stanu            
można wyłączyć w Ustawienia / Zdefiniowane przez użytkownika / Pasek stanu. 
 

Pasek powiadomień 
Kliknięcie na ikonę baterii w prawym dolnym rogu pasku stanu rozwija pasek powiadomień w dolnej               
części ekranu. Aby rozwinąć pasek i zobaczyć wszystkie opcje należy kliknąć na niego ponownie. 
Pasek zawiera: godzinę, datę, status sieci Wi-Fi, wskaźnik poziomu naładowania baterii, ustawienia            
dodatkowe. Naciśnij klawisz POWROTU lub dotknij ikonę HOME, aby powrócić.  
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Interfejs przeglądarki e-booków. 

    

Główne okno przeglądarki zawiera pasek postępu czytania, całkowitą ilośc stron e-booka oraz            
numer aktualnie czytanej strony. Treść e-booka jest domyślnie wyświetlana w trybie           
pełnoekranowym.  

Aby skopiować tekst, dodać adnotację, spisać fragment bądź uruchomić słownik należy przez kilka             
sekund zaznaczyć wybrane słowo lub zdanie poprzez dłuższe przytrzymanie palca. Tekst zostanie            
zaznaczony na czarno. Pojawi się menu, z którego należy wybrać pożądaną opcję. Niektóre pliki nie               
obsługują tej funkcji. 

Funkcje przycisków 

Przyciski KIERUNKOWE pozwlają przechodzić między stronami ksiażki. 
Przycisk POWROTU zamyka czytaną książkę i wraca do biblioteki lub strony głównej. 

Ikony górnego pasku stanu 

 Jasność 
 
Pozwala na ustawienie najbardziej odpowiedniego poziomu światła. 
 

 Szukaj słów 
Wybierając tą funkcję można zobaczyć gdzie szukane słowo znajduje się          
w książce. Wpisz szukane słowo i kliknij „Ok”, aby wejść w tryb szukania.             
Szukane treści zostaną zaznaczone na czarno. 

 Opcje menu 

Wyświetla spis treści, spis zakładek oraz adnotacje zapisane w książce. 
Przyciskając dłużej wybraną pozycję w zakładkach lub adnotacjach        
wywoła się menu z możliwością usunięcia zaznaczenia lub wszystkich         
pozycji na liście. 

 Dodaj zakładkę Umożliwa szybkie dodanie zakładki na aktualnie czytanej stronie książki. 
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Ikony dolnego pasku stanu 

 Idź do strony 
 
Pozwala na szybkie przejście do wybranej strony. 
 

 

Ustawienia 
strony 
Ustawienia czcionki 
możliwe w przypadku 
wszystkich plików 
oprócz pdf. W 
formacie pdf 
możliwe jedynie 
dostosowanie 
rozmiaru czcionki  w 
zakładce 
Format/Reflow. 

Wyświetla standardowe ustawienia strony, takie jak styl i rozmiar         
czcionki, interlinię i marginesy. 
 
Rozmiar czcionki 
Na ekranie znajdują się dwie ikony, które pozwalają na zwiększenie lub           
zmniejszenie rozmiaru czcionki do pożądanego rozmiaru. 
Czcionka 
Czytnik posiada wiele domyślnych czcionek. Użytkownik może instalować        
więcej czcionek aby to zrobić należy skopiować czcionki do folderu          
czcionek i uruchomić ponownie urządzenie. 
Odstępy między wierszami 
Pozwala na dostosowanie interlini w tekście. 
Margines 
Pozwala na dostosowanie rozmiaru marginesów. 
Styl czcionki 
Można wybrać styl standardowy lub  pogrubiony. 
Pasek postępu 
Pozwala na wybranie opcji standardowej lub mini. 
Ustawienia Ekranu (opcja dostępna tylko w plikach PDF) 
Można dostosować ustawienia ekranu. 

Szary 
Można wybrać odcień szarości wyświetlanego tekstu. 
Pasek postępu 
Dostępne opcje wyświetlania: normalnie bądź mini, a także Pokaż         
ustawienia, Margines oraz Reflow lub Format. 
Pozycjonowanie tekstu 
Umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania strony tekstu: na       
całym obszaże ekranu lub od lewej do prawej krawędzi. 
Marginesy 
Można dostosować szerokość marginesów. 

 

Automatyczna 
zmiana stron 
opcja dostępna tylko 
w FB2 reader 

Aby rozpocząć automatyczną zmianę stron należy uruchomić 
Autoodtwarzanie naciskając przycisk ON. Można zdefiniować czas 
przewracania się kartek do odpowiadającej użytkownikowi prędkości. 
Ta opcja pojawia się tylko przy plikach w formacie txt.  

 Obróć ekran Można obrócić ekran w czterech różnych kierunkach. 

 
Informacje Znajdują się tu wszystkie informacje dotyczące czytanej książki. Niektóre         

książki nie zawierają żadnych danych, co jest zależne od wydawcy. 
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Sekcja Funkcyjna 

 

Biblioteka  
Ta aplikacja pokazuje wszystkie książki, które są wgrane do pamięci wewnętrznej           
urządzenia oraz na karcie SD. Aby otworzyć książkę zaznacz i wybierz wybraną            
pozycję. 

 

  

Funkcje przycisków 

Przyciski KIERUNKOWE pozwalaja poruszać się między stronami biblioteki. 
Przycisk POWROTU zamyka bibliotekę i wraca do strony głównej. 
 

Ikony górnego pasku stanu 

 Sortuj 

 

Pozwala na dostosowanie sposobu sortowania plików na urządzeniu. 

 

 Szukaj Pozwala szukać plików pośród wszystkich katalogów na urządzeniu. 

 Edytuj 
Wybranie tej funkcji pozwoli zaznaczać wybrane katalogi i pliki,         
kopiować, wycinać oraz usuwać. 

 Styl listy 
Pozwala zmienić sposób wyświetlania plików. Dostępne opcje to lista i          
kafelki. 
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Księgarnia 
Dzięki tej aplikacji możesz zakupić książki bezpośrednio na swój czytnik. 

 

 

  

Funkcje przycisków fizycznych 

Przyciski KIERUNKOWE pozwalaja poruszać się między stronami aplikacji. 
Przycisk POWROTU pozwala wrócić do poprzedniego okna.  

Funkcja POWROTU na pasku stanu pozwala przechodzić do poprzedniego okna w aplikacji 
Księgarnia. 
 

Podstawowe funkcje aplikacji Księgarni 

Kliknięcie ikony Księgarni w lewym górnym rogu prowadzi zawsze do ekranu głównego aplikacji. Na              
ekranie głównym wyświetlają się pozycje polecane, bestsellery oraz nowości dla działu ebooków i             
eprasy. Aby wyświetlić całą zawartość działu należy kliknąć w nagłówek EBOOKI lub EPRASA. Na              
liście kategorii można poruszać się gestami lub przyciskami kierunkowymi. Wybranie kategorii           
poprzez kliknięcie wywołuje listę dostepnych produktów. Klikając na okładkę lub tytuł produktu            
wywoła się kartę produktu, która wyświetla szczegółowe informacje o książce oraz umożliwia zakup             
jednym kliknięciem. W celu przejścia do poprzedniej lub następnej strony w zakładkach OPIS,             
OCENY, SZCZEGÓŁY i ŚWIADCZENIA możesz użyć gestów. 
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Aplikacje 
Domyślna lista aplikacji w inkBOOKu zawiera: Bibliotekę, Dysk, Instrukcję obsługi,          
Internet, Księgarnię, Menadżera plików, Midiapolis App Store, News, Notatnik, Obrazy,          
Pobrane, Pocztę oraz Słownik QuickDic. Naciskając dłużej ikonę aplikacji można          
zarządzać jej ustawieniami. Wszystkie nowe aplikacje będą pobierane domyślnie do          
folderu Aplikacje.  

 

 

 

Domyślne aplikacje 

Biblioteka. Ta aplikacja pokazuje wszystkie książki, które są wgrane do pamięci wewnętrznej            
urządzenia oraz na karcie SD. Zarządzanie biblioteką książek pozwala na wyświetlanie detali            
ebooków lub sortowanie ich na wirtualnych półkach. Na jednym ekranie może się zmieścić 6              
książek. Aby poruszać się między ekranami użyj przycisków KIERUNKOWYCH lub przesuń palcem w             
lewo aby przejśc do poprzedniego ekranu lub w prawo aby przejść do następnego ekranu. 

Dysk. Aplikacja Dysk pozwala na dostęp do plików zlokalizowanych na koncie osobistym Midiapolis             
Drive. Oprócz przechowywania danych oferuje udostępnianie plików, tworzenie i edycję prostych           
dokumentów tekstowych, wysyłanie i pobieranie plików oraz odczyt e-booków w przeglądarce           
internetowej. Pliki z Dysku możesz również wyświetlić w przeglądarce internetowej na smartfonie,            
tablecie czy komputerze.Twoje pliki i e-książki zawsze będą pod ręką. 
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Instrukcja obsługi. Otwiera Instrukcję Użytkowania. 

 

Internet. Czytnik posiada dostęp do internetu dzięki bezprzewodowemu łączu. Jeśli urządzenie jest            
połączone z Wi-Fi, kliknij na ikonę przeglądarki, która znajduje się w głównym menu. System              
załaduje stronę główną ustawioną domyślnie. Możesz użyć przeglądarki, by pobrać treść w chmurze             
danych. Możesz także odnaleźć treści pobrane w aplikacji „Pobrane”. 

 

Księgarnia. Dzięki tej aplikacji możesz zakupić książki bezpośrednio na swój czytnik. 

 

Menedżer plików. Wyświetla listę wszystkich plików zanjdujących sie na czytniku. Możesz           
sortować, edytować dopasować widok plików. Do wyboru jest lista, średnie i duże kafelki. 

 

Midiapolis App Store. Aplikacja pozwala na instalowanie zewnętrznych aplikacji na czytnik. 

 

News. Dzięki aplikacji Midiapolis News, można śledzić najnowsze wiadomości od wydawców z            
całego świata. Wszystko bezprzewodowo zsynchronizowane i dostępne na urządzeniu oraz w           
przeglądarce internetowej na komputerze. 

 

Notatnik. Aplikacja pozwala na tworzenie i zapisywanie notatek. 

 

Obrazy. Wyświetla pliki graficzne zapisane w folderze “Moje zdjęcia”.  

 

Pobrane. Wyświetla wszystkie pobrane pliki. 

 

Poczta. Aplikacja pozwala na odbieranie emaili przez interfejs Twojego konta. Podczas pierwszego            
używania aplikacji, musisz ją skonfigurować wprowadzając Twój adres email i hasło. Jeśli Twoje             
konto zostało zarejestrowane w aplikacji, możesz swobodnie poruszać się po interfejsie i sprawdzać             
swoje emaile. Aplikacja daje Ci możliwość konfiguracji wielu kont email, abyś był aktywny na              
wszystkich kontach przy pomocy jednego interfejsu. 

 

Słownik QuickDic. Aplikacja pozwala szukać słów i zwrotów w słowniku QuickDic. 
Zaznaczenie funkcji "Show only local” powoduje wyświetlanie słowników wgranych do pamięci           
wewnętrznej urządzenia (folder quickDic).  

 

Ustawienia. W tej aplikacji użytkownik może zmienić domyślne ustawienia swojego czytnika. 
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Ustawienia 
W tej sekcji użytkownik może 
spersonalizować ustawienia swojego 
czytnika. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wi-Fi. 

Kiedy zostanie uruchomione Wi-Fi, wszystkie     
dostępne sieci zostaną automatycznie wyszukane i      
wyświetlone na liście. Należy wybierać jedno konto       
Wi-Fi i wprowadzić hasło. Od teraz można swobodnie        
używać Wi-Fi. Jeśli hasło nie jest wymagane, aby        
korzystać z sieci, użytkownik zostanie automatycznie      
połączony. 
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Zdefiniowane przez użytkownika. 

Można ustawić jasność, czas uśpienia, czas      
wyłączania się urządzenia samoczynnie po     
określonym czasie nieaktywności (można    
dostosować czas czuwania od 30 sek. do 30 min),         
czas odświeżania, wybrać przeglądarkę    
skonfigurować pasek stanu, ustawić wygaszacz     
ekranu czy zmienić ustawienia pulpitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie kontami. 

W tych ustawieniach można dodawać/ kasować i       
zarządzać kontem. 
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Pamięć. 

W tym oknie można sprawdzić wszystkie dostępne       
rodzaje pamięci oraz sformatować lub bezpiecznie      
odłączyć kartę SD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacje. 

Wyświetla aplikacje: pobrane, znajdujące się na      
karcie SD, aktualnie pracujące oraz wszystkie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arta Tech, Wrocławski Park Technologiczny, Klecińska 125, 54-413 Wrocław +48 71 750 90 98  www.my-midia.com  serwis@artatech.pl 

18 

http://www.my-midia.com/
mailto:serwis@artatech.pl


 

 inkBOOK Onyx Instrukcja Użytkowania  

 

 

Język i klawiatura. 

Pozwala na ustawienie domyślnego języka oraz      
rodzaju klawiatury na urządzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i czas. 

W tym oknie można ustawić datę i czas. Należy         
kliknąć na kwadracik z prawej strony opisanej opcji,        
aby dostosować ustawienia. Natomiast żeby zapisać i       
wyjść,należy użyć przycisku powrotu. 
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Kopia i kasowanie danych. 

W tym miejscu można usunąć wszystkie dane z        
wewnętrznej pamięci urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o tablecie. 

Wybierz, aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu. W        
tym oknie można uzyskać informację m.in. o numerze        
seryjnym oraza numerze kompilacji urządzenia. 

 

 

  

Arta Tech, Wrocławski Park Technologiczny, Klecińska 125, 54-413 Wrocław +48 71 750 90 98  www.my-midia.com  serwis@artatech.pl 

20 

http://www.my-midia.com/
mailto:serwis@artatech.pl


 

 inkBOOK Onyx Instrukcja Użytkowania  

Często zadawane pytania 

Jak włączyć/wyłączyć urządzenie? 

1. Jeśli Twój inkBOOK jest włączony/wyłączony, naciśnij przycisk POWER przez 5 sekund, aby             
wyłączyć/włączyć urządzenie. 

Jak ładować urządzenie? 

1. Ładuj inkBOOKa podłączając go bezpośrednio do komputera. 

2. Ładuj inkBOOKa podłączając go do ładowarki (5V=1A, dodatkowe akcesorium). 

3. Jedno pełne ładowanie trwa około 5 godzin przez podłączenie go do komputera. 

Jak przenieść dane? 

1. Przenieś dane podłączając inkBOOKa do komputera za pomocą kabla USB. 

2. Za pośrednictwem karty microSD. 

Jak zaktualizować oprogramowanie? 

1. Pobierz pakiet aktualizacyjny z www.my-midia.com i przenieś na kartę microSD lub pamięć             
wewnętrzną, aby zaktualizować. 

 

Uwagi do aktualizacji: 
 
1. Urządzenie w czasie aktualizacji powinno być podłączone do zasilania. Ze względu na ochronę              
danych, podczas instalacji aktualizacji z pamięci wewnętrzej należy usunąć kartę SD z czytnika. 

2. Nie należy instalować oprogramowania przeznaczonego dla innych modeli lub innych krajów -             
wersje różnią się od siebie. 

3. Nie należy instalować wcześniejszych wersji oprogramowania na urządzeniach z nowszym           
oprogramowaniem. 

4. Informację o aktualnej wersji oprogramowania można sprawdzić w: Ustawienia / O urządzeniu /              
Numer kompilacji. 

5. Oprogramowanie należy pobierać tylko ze strony www.my-midia.com  

6.W razie pytań skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. 

Jak chronić inkBOOKa? 

1. Używaj twardej okładki (etui), aby uniknąć wstrząsów lub wciśnięcia ekranu. 

2. Ułóż czytnik ekranem w dół, jeśli inkBOOKa nie jest używany. Nie kładź nic pomiędzy ekran, a                 
inną płaską powierzchnię. 

3. Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu. 

4. Trzymaj inkBOOKa z dala od jakichkolwiek płynów. 
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Specyfikacja techniczna 
 

● Ekran: 

○ 6 cali E Ink® Carta (EPD; 16-odcieni szarości) 

○ ekran dotykowy (pojemnościowy), równy z powierzchnią (Flat Glass Solution) 

○ doświetlenie ekranu 

○ rozdzielczość: 1024×758 pikseli (212 dpi) 

● Bateria: 2800 mAh Li-ION Polymer 

● Wymiary: 158×118×8 mm 

● Waga: 196g 

● Procesor: Dual-Core Cortex A9 1.0 GHz 

● Pamięć RAM: 512 MB 

● Pamięć wewnętrzna: 8 GB (rzeczywista wolna przestrzeń będzie mniejsza) 

● Obsługa sieci bezprzewodowych Wi-Fi (802.11b/g/n) 

● Porty: 

○ micro-USB 2.0 

○ port karty pamięci microSD do 32 GB 

● System operacyjny: Android 4.2.2 

● Zainstalowane aplikacje: Biblioteka (Książki), Midiapolis Drive (Dysk), Instrukcja obsługi,         

Przeglądarka internetowa (Internet), Księgarnia, Menadżer plików, Midiapolis News (News),         

Midiapolis App Store, Notatnik, Obrazy, Pobrane, Poczta, Słownik (QuickDic), Ustawienia 

● Wsparcie dla: Windows, Linux, MacOS 

● Wspierane formaty: Dokumenty i książki: EPUB i PDF (reflow) z Adobe DRM (ADEPT), MOBI              

(bez DRM), TXT, FB2, HTML, RTF, CHM 

● Kolor: Czarny 

● Part Number / EAN: 5901721549302 

 

Zawartość opakowania 

● inkBOOK Obsidian 
● Kabel micro USB 
● Skrócona instrukcja użytkowania 
● Karta gwarancyjna 

 

Nazwy firm i produktów wymienionych tutaj są własnościami tychże firm i właścicieli i mogą być               
zarejestrowanymi znakami towarowymi. 
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Deklaracja 
 

Firma Arta Tech zastrzega sobie prawo do zmiany w treści oraz interpretacji Skróconej Instrukcji              
Obsługi oraz Instrukcji Użytkowania bez uprzedniego informowania o tym fakcie.  

 

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.my-midia.com. 
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