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inkBOOK Classic 

Ultralekki czytnik e-booków zasilany usługami Midiapolis Drive & News 

 

Zaawansowany papier elektroniczny 

inkBOOK wyróżnia się ekranem w najnowszej technologii E Ink Carta™, który imituje kartkę             
papieru.Dostarcza wyższy o 50% kontrast i o 20% lepszą widoczność w słońcu w porównaniu z               
wcześniejszą generacją Pearl. Dzięki temu nadaje się do różnego rodzaju literatury - książek,             
dzienników, magazynów, podręczników. 

Klarowny tekst ułatwia czytanie 

Dzięki zastosowaniu technologii wysokiego kontrastu i dużej rozdzielczości wyświetlany na ekranie           
tekst jest wyraźniejszy w odróżnieniu od innych urządzeń tej klasy. Korzystając z inkBOOKa ma się               
wrażenie czytania publikacji papierowej z wyraźną czcionką. 

Midiapolis Drive - twoja osobista biblioteka 

Dysk internetowy Midiapolis Drive pozwala na przechowywanie do 2 GB plików za darmo, dzięki              
czemu Twoje e-książki masz zawsze przy sobie, gdziekolwiek jesteś. Klikasz, pobierasz i czytasz.             
Midiapolis Drive, to coś znacznie więcej niż e-dysk. 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 Drive możesz również wyświetlić             
w przeglądarce internetowej na smartfonie, tablecie czy komputerze. Gdziekolwiek się wybierzesz,           
Twoje pliki i e-książki zawsze będą pod ręką. 

Twoje ulubione wiadomości z Internetu na czytniku 

inkBOOK pozwala na wygodną konsumpcję prasy internetowej oraz blogów i portali, które lubisz i              
czytasz. Dzięki aplikacji Midiapolis News, można śledzić najnowsze wiadomości od wydawców z            
całego świata. Sport, biznes, rozrywka, moda i nie tylko – teraz Twoje wiadomości znajdziesz w               
jednym miejscu i przeczytasz je wygodnie na e-papierze - online i offline. Wszystko bezprzewodowo              
zsynchronizowane i dostępne na urządzeniu oraz w przeglądarce internetowej na komputerze. 

Łatwy odczyt złożonych plików PDF 

Teraz wielokolumnowe pliki PDF można wyświetlić w jednej kolumnie z powiększoną czcionką.            
Funkcja reflow inteligentnie “wycina” tekst z każdej kolumny i tworzy jedną, z ciągłym tekstem.              
Dzięki temu odczyt treści jest wygodniejszy. 

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. 
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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. 
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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. 

Kiedy wyłączać sieć Wi-Fi? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu samolotowego, należy upewnić się, że sieć jest wyłączona.             
Należy zawsze wyłączać sieć bezprzewodową w pobliżu sprzętu medycznego, ponieważ może to            
zakłócać pracę aparatury 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 Ekranu Głównego. Wywołuje ekran główny. 

2. Przycisk Menu. Wywołuje menu. 

3. Joystick. Pozwala poruszać się w górę, w dół, w lewo i prawo. 

4. Przycisk Powrotu. Pozwala wyjść z bieżącej aplikacji, widoku lub dialogu. Umożliwia powrót do 
poprzedniego katalogu. 

5. Przycisk Odśwież. Odświeża ekran. 

6. Przyciski kierunkowe. Naciśnij „<”, aby przejść do poprzedniej strony. Naciśnij „>”, aby przejść 
do następnej strony. 
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7. Gniazdo karty microSD. Włóż kartę microSD, aby odczytać jej zawartość na urządzeniu. 

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

9. 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.  

10. Przycisk Reset. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Reset np. przy pomocy              
szpilki, aby zresetować urządzenie. 

Światło LED. Urządzenie łączy się ze źródłem zasilania (komputer bądź ładowarka). 

 

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. Twój czytnik jest gotowy do pracy. 
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Omówienie interfejsu 

Interfejs główny 
 
 
 
 
 
Pasek stanu 
Ta sekcja wyświetla bieżący status 
urządzenia. 

Teraz czytasz i Ostatnio czytane 
Okładka książki, tytuł, autor oraz 
pasek postępu czytania widoczne są 
w tym panelu.  

 
Ostatnio dodane 
Ta sekcja pokazuje 4 ostatnio 
dodane książki ułożone 
chronologicznie. Aby rozpocząć 
czytanie należy kliknąć na wybraną 
okładkę. 
 
Sekcja funkcyjna 
Ta sekcja wyświetla często 
używane funkcje, włączając w to 
Bibliotekę, Drive,  News, 
Ustawienia. 
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Interfejs przeglądarki e-booków 
Główne okno przeglądarki zawiera pasek postępu czytania, całkowitą ilość stron e-booka oraz numer 
aktualnie czytanej strony. Treść e-booka jest domyślnie wyświetlana w trybie pełnoekranowym.  

 

     

 

Funkcje przycisków 

Przyciski KIERUNKOWE przechodzą do poprzedniej lub następnej strony. 
Przycisk POWROTU zamyka czytaną książkę i wraca do biblioteki lub strony głównej. 
Przycisk MENU wyświetla menu książki. 

Ikony menu przeglądarki 

 Idź do strony Pozwala na szybkie przejście do wybranej strony. 

 Ustawienia 
Wyświetla standardowe ustawienia strony, takie jak styl i rozmiar 
czcionki, interlinię i marginesy. 

 Szukaj 
Wybierając tą funkcję można zobaczyć gdzie szukane słowo znajduje się 
w książce. 

 Spis Treści Wyświetla spis treści oraz listę zakładek. 

 Zakładki Pozwala dodać zakładkę na aktualnej stronie. 

 Obrót ekranu Można obrócić ekran w dwóch różnych kierunkach. 

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

10 

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


 

 inkBOOK Classic Instrukcja Użytkowania  

Sekcja Funkcyjna 
 

Biblioteka  

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

  

 

Funkcje przycisków 

Przyciski LEWO, PRAWO na joysticku pozwalają poruszać się między stronami biblioteki. 
Przyciski GÓRA, DÓŁ na joysticku pozwalają poruszać się pomiędzy elementami biblioteki. 
Przycisk POWROTU zamyka bibliotekę i wraca do strony głównej. 
Przycisk MENU wyświetla menu biblioteki. 
Przycisk OK otwiera zaznaczoną książkę. 

Ikony menu biblioteki 

 Idź do strony Pozwala na pójście do wybranej strony. 

 Szukaj Wybierając tą funkcję można zobaczyć gdzie szukane słowo 
znajduje się w książce. 

 Sortuj Przełącza pomiędzy trybami sortowania. 

 Kasuj Usuwa książkę z urządzenia.  

 Upload Wysyłka e-książkę na konto osobiste Midiapolis Drive. 

 Informacje o książce Znajdują się tu wszystkie informacje dotyczące czytanej książki.  
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Drive 

Aplikacja Dysk pozwala na dostęp do plików zlokalizowanych na koncie osobistym 
Midiapolis Drive. 
 

  
 

Funkcje przycisków 

Przyciski LEWO, PRAWO na joysticku pozwalają poruszać się między stronami. 
Przyciski GÓRA, DÓŁ na joysticku pozwalają poruszać się pomiędzy elementami aplikacji. 
Przycisk POWROTU zamyka aplikację i wraca do strony głównej.  
Przycisk MENU wyświetla menu aplikacji. 
Przycisk OK na joysticku wywołuje jedną z trzech akcji (w zależności od rodzaju zaznaczenia): 
otwiera plik lub folder, ściąga plik z Dysku lub go otwiera (jeśli jest już pobrany). 

Ikony menu aplikacji Drive 

 
Zamknij 
aplikację 

 
 Zamyka aplikację Drive i wraca do strony głównej. 

 Wyloguj Wylogowuje użytkownika z aplikacji Drive. 

 Ustawienia Wyświetla ustawienia aplikacji. 

 Odśwież Odświeża dostępne treści. 
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News 

inkBOOK pozwala na wygodne przeglądanie prasy internetowej oraz blogów i 
portali, które lubisz i czytasz. 

 

  

 

Funkcje przycisków 

Przyciski LEWO, PRAWO na joysticku pozwalają poruszać się między stronami aplikacji. 
Przyciski GÓRA, DÓŁ na joysticku pozwalają poruszać się pomiędzy elementami aplikacji. 
Przycisk POWROTU zamyka aplikację i wraca do strony głównej. 
Przycisk MENU wyświetla menu aplikacji. 
Przycisk OK na joysticku wywołuje jedną z trzech akcji (w zależności od rodzaju zaznaczenia): 
otwiera plik lub folder, ściąga plik z chmury lub go otwiera (jeśli jest już ściągnięty). 

Ikony menu aplikacji News 

 
Zamknij 
aplikację 

 
 Zamyka aplikację News i wraca do strony głównej. 
 

 Wyloguj Wylogowuje użytkownika z aplikacji News. 

 Odśwież Odświeża dostępne treści. 
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Ustawienia 

W tej sekcji użytkownik może zmienić domyślne ustawienia swojego czytnika. 

 

 

 

 

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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Czas automatycznego uśpienia 

W tym oknie można ustawić czas automatycznego przejścia w 
stan uśpienia (od 3 minut do nigdy). 

 

 

 

 

 

 

 

Czas automatycznego wyłączenia 

Opcja umożliwia ustawienie czasu automatycznego wyłączenia 
urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sieć Wi-Fi 

Po uruchomieniu Wi-Fi, wszystkie dostępne sieci zostaną 
automatycznie wyświetlone na liście. By połączyć się z jedną z 
nich należy wybrać jedną i wpisać niezbędne dane. Od teraz, 
można swobodnie korzystać z tej sieci Wi-Fi. 
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Preferencje 

Umożliwia wybranie domyślnej przeglądarki plików EPUB oraz 
dostosowanie trybu odświeżania. Opcja pozwala również 
przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

Język systemu 

Opcja  pozwala ustawić język interfejsu. 

 

 

 

 

 

 

 

O urządzeniu 

Okno zawiera informacje o urządzeniu oraz wersji 
oprogramowania.  
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 inkBOOK Classic 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 aby 
zaktualizować. 

 
Uwagi do aktualizacji: 
 
1. Urządzenie w czasie aktualizacji powinno być podłączone do zasilania. 

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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 inkBOOK Classic Instrukcja Użytkowania  

Specyfikacja techniczna 
● Ekran: 

○ 6 cali E Ink® Carta (EPD; 16-odcieni szarości) 
○ rozdzielczość: 1024×758 pikseli (212 dpi) 

● Bateria: 1500 mAh Li-ION Polymer 
● Wymiary: 163×115×7 mm 
● Waga: 175g 
● Pamięć wewnętrzna: 4 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 16 GB 

● Zainstalowane aplikacje: Midiapolis Drive (Dysk), Midiapolis News Reader (News) 
● Wsparcie dla: Windows, Linux, MacOS 
● Wspierane formaty: EPUB i PDF (reflow) z Adobe DRM (ADEPT), MOBI (bez DRM), TXT, FB2, 

HTML, RTF, CHM 
● Kolor: szary 
● Part Number / EAN: 5901721549289 

 
Zawartość opakowania 

● inkBOOK Classic 
● 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. 

 

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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