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Bevezetés 

 

Köszönjük, hogy WayteQ terméket vásárolt! 

 

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a 

használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és 

egyszerűen tudja használni. 

 

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás 

tartalma megváltozhat! 

 

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes 

figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 

 

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a 

legfrissebb információkért! 
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A doboz tartalma 

 

WayteQ xBook-60FL e-könyv olvasó 

USB kábel 

Használati utasítás 

 

Biztonsági figyelmeztetések 

 

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata 

során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély 

kockázatát.  

 

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a 

terméket esőben vagy víz közelében. Ne távolítsa el a 

készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő 

alkatrész az alatt. A hátlap eltávolításával a garancia 

érvényét veszíti.  

 

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati 

adaptert.  
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Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen 

napfénnyel történő érintkezést.  

Védje az adapter (nem tartozék) kábelét. Vezesse úgy a 

kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá, 

vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a 

kábelre a készülék csatlakozójánál.  

Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja 

azt a készülék töltéséhez.  

 

Kijelző tisztítása 

 

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző nem megfelelő 

kezeléskor megkarcolódhat vagy eltörhet.  

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához 

használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera 

lencsetisztító kendő. Ha általános tisztító csomagot használ, 

ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a 

kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.  
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Tisztítás 

 

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves 

ruhával tisztíthatja meg. 

 

Használat 

 

Ha a készülék nem ismeri fel a memóriakártyát, vegye ki és 

helyezze be újra. 

Amíg a készülék olvassa az adatokat a memóriakártyáról, ne 

távolítsa el, kapcsolja ki vagy indítsa újra a készüléket. A 

memóriakártyán FAT fájlrendszert használjon. 

Ha a készülék nem kapcsol ki, lefagyott, semmilyen 

utasításra nem reagál, nyomja meg a RESET gombot az 

újraindításhoz. 

Bemutatás 

Alulnézet: 

5 6 

7 8 
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Elölnézet: 
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Gombok funkciói:  

1 Vissza  Vissza az előző képernyőre  

2 Előző oldal Lépés az előző oldalra  

3 Következő 

oldal 

Lépés a következő oldalra 

4 Frissítés A képernyő teljes frissítése 

5 Reset Újraindítás 

6 Jelző Jelzi a töltést és a be/kikapcsolt 

állapotot 

7 Memóriakár

tya 

Helyezze be a memória kártyát 

8 USB Port Csatlakoztassa a számítógéphez 

az adatok átviteléhez vagy a 

töltéshez. 

9 Bekapcsoló Be és kikapcsolás. Tartsa 

lenyomva a gombot 5 mp-ig a 

kikapcsoláshoz és hosszabban a 

bekapcsoláshoz 
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Főképernyő 

 

Főmenü：Legutóbb olvasott, Legutóbb hozzáadott  

Elemek ： Könyvek, Fájlkezelő, Alkalmazás, Beállítás, 

Böngésző 
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Legutóbb olvasott: 

A Főképernyő felső részében megjelenik a legutóbb 

olvasott 12 könyv ikonja. Egyszerre három könyv látható a 

képernyőn a többi előzmény könyv ikonjának 

megjelenítéséhez húzza jobbra, illetve balra a könyvek 

ikonjait. Érintse meg a megjeleníteni kívánt könyv ikonját.  

 

Legutóbb hozzáadott： 

A Főképernyő középső részében megjelenik a legutóbb 

hozzáadott 12 könyv ikonja. Egyszerre négy könyv látható a 

képernyőn a többi legutóbb hozzáadott könyv ikonjának 

megjelenítéséhez húzza jobbra, illetve balra a könyvek 

ikonjait. Érintse meg a megjeleníteni kívánt könyv ikonját.  

 

Funkciók： 

Főképernyő ：  érintse meg a főképernyő 

megjelenítéséhez 

Vissza ：  érintse meg az előző képernyő 

megjelenítéséhez 

Háttérfény ：  érintse meg a háttérfény erejének 
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beállításához 

állapot jelző： WIFI, akkumulátor állapota és idő 

megjelenítése  

Könyvek 

 

Érintse meg a  ikont a memóriakártyán és a készülék 

memóriájában tárolt könyvek és a könyveket tartalmazó 

mappák megjelenítéséhez. A könyvek megjeleníthetőek 

listában és könyvespolc nézetben. A két nézet között a  

vagy  ikon megérintésével válthat. Ha a könyv tartalmazza 

a borítót, a borító jelenik meg, ha borító nem áll 

rendelkezésre, egy alapértelmezett borító fog megjelenni a 

könyv nevével, formátumával és típusával. A lapozó 

gombokkal (2-3), illetve a képernyő jobbra és balra, 

valamint fel és le húzásával válthat a következő képernyőre.  
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 Könyvespolc nézet: 9 könyv jelenik meg a képernyőn 

3x3 elrendezésben.  

 

 



13 

 Listanézet: a könyvek 6 sorban jelennek meg minden 

lapon.  

 

 

Menü funkciók 

Érintse meg a  ikont a menü megjelenítéséhez. A menüben 

a következő funkciók érhetőek el: Szerkesztés, Keresés, Oldalra 

ugrás, Rendezés
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Szerkesztés 

Érintse meg a  ikont a szerkesztés menü 

megjelenítéséhez. 

 

: mind kijelölése, : másolás, : kivágás, : törlés, : 

visszavonás 
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Keresés 

Érintse meg a  ikont a keresőablak megjelenítéséhez. 

 

A megjelenő vitruális billentyűzeten adja meg a keresendő könyv 

címét, illetve a cím részletét és érintse meg az OK gombot.  
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Ugrás oldalra 

Érintse meg a  ikont a keresőablak megjelenítéséhez. 

 

A megjelenő vitruális billentyűzeten adja meg a keresendő 

oldalszámot és érintse meg az OK gombot. 
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Rendezés:  

Érintse meg a  ikont a rendezés menü 

megjelenítéséhez.  

 

A könyvek listája megjeleníthető név, idő, típus, szerző, 

illetve méret szerint. 
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Olvasás 

A készülék a következő formátumokat támogatja: TXT, PDF, 

EPUB, HTML, PDB, RTF, CHM, RAR, DJVU, MOBI, DOC/DOCX, 

XLS/XLSX, PPT/PPTX, FB2, TRC, PRC  
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Olvasó felület: 
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Az olvasó felület alsó részén látható folyamatjelzőn az 

összes oldalszám és az aktuális oldal száma. Az olvasott 

könyvnél az utoljára olvasott oldal rögzítésre kerül 

bezáráskor és megnyitáskor az jelenik meg újra. A lapozó 

gombokkal (2, 3) válthat az oldalak között.  

Megjegyzés: Az oldalak száma nem jelenik meg azonnal a 

könyv megnyitása után. Beállításoktól függően az 

oldalszám változhat. Kérjük, várjon türelmesen, míg az 

oldalszámokat a készülék kiszámolja. Minél több a tartalom, 

annál tovább tart a számítás.  

 

Olvasó felület funkciók 

 

Jelöljön ki egy szövegrészt az ujjának a képernyőn 

tartásával és húzásával. A kijelölt szövegrész fekete alapon 

lesz látható. A megjelenő menüben több funkcióból 

választhat. Nem minden formátumnál használhatóak a 

funkciók 

 

Másolás: a kijelölt szöveg a vágólapra kerül és a megfelelő 

alkalmazásban beilleszthető.  

Feljegyzés: megjelenik a feljegyzések ablaka. Adja meg a 
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feljegyezni kívánt szöveget. A feljegyzést tartalmazó 

szövegrész kiemelve jelenik meg. A kijelölés 

megérintésekor a feljegyzés megjelenik.  

Jegyzet: A kijelölt szöveg önálló szövegként eltárolható, 

később a jegyzettömbben megjeleníthető. 

 

Olvasófelület menü funkciók 
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Érintse meg az olvasófelület alsó részét és megjelenik a 

menü. Itt a következő lehetőségekből választhat. 

Oldalra ugrás: ugrás az oldalszám alapján 

meghatározott részre. 

 Betűtípus beállítás: beállítható a betűméret és típus, 

a sorköz és a margó. 

 Auto lapozás: a funkció indítása és leállítása. 

Beállítható a lapozás sebessége: 10, 20, 30, 40 vagy 50 mp. 

 Keresés: adja meg a kulcsszót és nyomja meg az Kész 

gombot. A keresést a Start gomb érintésével indíthatja el. A 

keresett tartalom inverzben fog megjelenni listában 

összegyűjtve. 

 Képernyő elforgatása: A képernyő 90 fokkal 

elforgatásra kerül!  

 Könyv információk: kiadó, dátum, ISBN szám, típus és 

méret.  
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 Könyvjelző hozzáadása: Az aktuális oldal eltárolása a 

könyvjelzők közé. Az oldal megjelenítésekor a jobb felső 

sarokban megjelenik a könyvjelző jelzése. 

 Könyvjelző és tartalom: megjelenik a tartalomjegyzék , 

a könyvjelzők és feljegyzések listája. A könyvjelzők 

egyesével és egyszerre is törölhetőek. Ehhez tartsa érintve 

az ujját a megfelelő könyvjelzőn és válassza a menüből az 

Ugrás, a Jelenlegi tétel törlése vagy az Összes törlése 

funkciót. 
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Képnézés 

A készülék a következő képformátumokat támogatja: JPG, 

BMP, TIF, PNG, GIF. Képek megtekintéséhez indítsa el a 

fájlkezelő alkalmazást és keresse ki a megjeleníteni kívánt 

képet. Érintse meg a kép ikonját. A következő képernyőn 

megjelenik a kép. A képet megérintve megjelenik a kép 

funkció menü.  
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 Információ: a kép sorszáma, helye, típusa és mérete 

 Ugrás oldalszáma： adja meg az oldalszámot, ahová 

ugrani szeretne 

 Forgatás balra： a kép elforgatása balra 90 fokkal 

 Forgatás jobbra： a kép elforgatása jobbra 90 fokkal 

 Diavetítés： a képek automatikus léptetése 
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Alkalmazás 

Érintse meg a  ikont az Alkalmazások 

megjelenítéséhez. 
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Minden letöltött alkalmazás itt fog megjelenni. Az alap 

alkalmazások: E-mail, Böngésző, Fájlkezelő, Letöltések, 

Jegyzettömb, Használati utasítás. Tartsa érintve az 

alkalmazás ikonját és a megjelenő menüből választhat az 

alkalmazás eltávolítása vagy kezelése közül.  

 

E-mail: beállíthatja e-mail fiókja adatait és kezelheti leveleit.  

Böngésző: meglátogathatja kedvenc weboldalait. 

Fájlkezelő: kezelheti a készülék memóriájában tárolt 

adatokat.  

Letöltések: kezelheti a letöltött állományokat. 

Jegyzettömb: kezelheti jegyzeteit. 
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Beállítás 

Érintse meg a  ikont a készülék működésének 

beállításához. 
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Wi-Fi 

 

A WIFI bekapcsolásával megkezdődik a helyi vezeték nélküli 

hálózatok keresése, válasszon ki egy wifi hálózatit a listából 

és adja meg a jelszót, ha nyílt hálózatot vagy olyan 

hálózatot választ ki, amelyre már korábban csatlakozott, a 

kapcsolat automatikusan létrejön. Ha korábban 
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csatlakoztatott hálózatot törölni szeretne, tartsa érintve a 

hálózat nevét és válassza a Hálózat elfelejtése menüpontot. 

A hálózat paraméterein a Hálózat módosítása menüvel 

változtathat. Ha kézzel kívánja megadni a hálózat 

paramétereit, akkor válassza a  ikont. Válassza a Hálózat 

hozzáadása menüpontot és adja meg a hálózat 

paranmétereit. További beállítási lehetőségeket a Speciális 

menüpontban találhat.  
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Megjelenítés 

 

Beállítható a fényerő, az alvó üzemmódba kapcsolás és az 

automatikus kikapcsolás ideje.  
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Fiók kezelése 

 
 

Hozzáadhatja, törölheti és kezelheti a fiókjait. 
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Tárhely 

 

Ellenőrizheti a memória kapacitását, formázhatja és 

leválaszthatja a memóriakártyát. 
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Dátum és idő 

 

Beállíthatja a dátumot és időt, valamint az időzónát. 
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Böngésző 

Érintse meg a  ikont a Böngésző megjelenítéséhez. 

 

Győződjön meg róla, hogy csatlakozott Wifi hálózathoz, 

mielőtt elindítja a Böngészőt. 

Érintse meg a  ikont a lapok közötti váltáshoz, a 
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könyvjelzőzőtt oldalakhoz, az előzmények és a mentett 

oldalak megjelenítéséhez. 

A  megérintése megjeleníti a menüt, ahol a következő 

lehetőségekből választhat: Frissítés, Előre, Könyvjelzők, 

Mentés a könyvjelzők közé, Oldal megosztása, Keresés 

az oldalon, Asztali webhely kérése és Beállítások. 



37 

Fényerő 

Érintse meg a  ikont az olvasó alján, majd a “-”,“+” 

gombokkal állítsa be a fényerőt. A sávon történő jobbra húzással 

növelheti, balra húzással csökkentheti a fényerőt. 

 



38 

Csatlakoztatás számítógéphez 

 

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik végét a 

készülékhez, másik végét a számítógéphez. A képernyőn 

megjelenik az „USB-tár használatban” felirat!  

A számítógépen két cserélhető meghajtó jelenik meg. Az 

egyik a belső memóriát, a másik a memóriakártyát jelöli. 

Másolja át a kívánt állományokat egy fájlkezelő alkalmazás 

segítségével. 

 

Virtuális billentyűzet használata 

 

A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik 

minden szövegbeviteli mezőbe történő érintéskor. A 

billentyűzet használatakor a bevitt karakterek a villogó 

kurzor pozíciójában jelennek meg. A kurzor pozíciója 

megváltoztatható, ha az ujjával a kívánt pozíciónál 

megérinti a képernyőt. Ékezetes karakter beviteléhez 

tartsa érintve az ékezet nélküli karaktert és válasszon a 

listából. 


