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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-60 e-köny olvasó 

USB kábel 

Bőrtok 

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.  
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Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati 

adaptert.  

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.  



6 

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: 
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Elölnézet: 
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Gombok funkciói:  

1 E-ink panel Az E-tinta panelen jelenik meg a 

tartalom, mellyel az olvasás 

ugyanolyan kellemes élmény, 

mint a valódi papír esetén 

2 Előző oldal Lépés az előző oldalra  

3 Következő 

oldal 

Lépés a következő oldalra 

4 Asztal Vissza a kezdő képernyőre 

5 Menü Menü megjelenítése 

6 Nyilak Fel, le és jobbra, balra lépés a 

képernyőn 

7 OK Belépés a menübe a kijelölt 

elem kiválasztása. 

8 Vissza Vissza az előző képernyőre 

9 Frissítés A képernyő teljes frissítése 

10 Memóriakár

tya 

Helyezze be a memória kártyát 

11 USB Port Csatlakoztassa a számítógéphez 

az adatok átviteléhez vagy a 

töltéshez. 

12 Bekapcsoló  Be és kikapcsolás. Tartsa 
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lenyomva a gombot 5 mp-ig a 

kikapcsoláshoz és hosszabban a 

bekapcsoláshoz  

13 Fülhallgató Csatlakoztassa a fülhallgatót 

14 Reset Újraindítás 

15 Jelző Jelzi a töltést és a be/kikapcsolt 

állapotot 

 

Asztal 

 

Főmenü：Most olvasott, Mappák 

Elemek ： Előzmények, Könyv, Kép, Zene, Fájlkezelő, 

Beállítások, Tovább, Kézikönyv 
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Előzmények 

 

A legutóbbi ikonnal az utoljára olvasott könyvek jelennek 

meg.  

 

Előzmények: Megjeleníti az utoljára olvasott könyvek 

listáját. A nyíl gombokkal válassza ki az olvasásra 

megnyitandó könyvet 

 

A menü funkciói 

 

 Törlés: a kiválasztott elem törlése 

 Minden törlése: minden elem törlése 

 Zenelejátszó: a médialejátszó által háttérben játszott 

zene ellenőrzése 

 Kikapcsolás: a készülék kikapcsolása  
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Könyv 

 

A memóriakártyán és a készülék memóriájában tárolt 

könyvek és a könyveket tartalmazó mappák megjelenítése. 

A könyvek megjeleníthetőek listában és könyvespolc 

nézetben. Könyvespolc nézet: 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. Listanézet: a 

könyvek típusa, mérete és dátuma.  
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14 

Megjegyzések: Jelenleg az alábbi formátumoknál 

támogatott a borító megjelenítése FB2, PDF, EPUB. További 

formátumok esetén csak az alapértelmezett borítóval 

jelennek meg a könyvek.  

 

Menü funkciók 

 

 Fájl keresése: Keresés a fájlok és a mappák között. 

Kereshetőek mappák, fájlok és részleges nevek. A keresési 

találatokból a Vissza (8) gomb megnyomásával léphet ki. A 

virtuális billentyűzeten a karaktereket a navigációs gombok 

(7) segítségével jelölheti ki, majd az „OK” gomb 

megnyomásával véglegesítheti. Az alfabetikus és a speciális 

illetve az ékezetes karakterek között a léptető gombok (2, 3) 

segítségével válthat. 

 

 Ugrás oldalszáma: ezzel a funkcióval a megadott 

oldalra tud lépni közvetlenül.  

 Fájl törlése: a kiválasztott elem törlése 
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 Polc és lista nézet: változtathat a megjelenési nézeten 

 Rendezés: Megadható név, méret, típus, készítési idő 

szerint csökkenő vagy növekvő sorrendben. A gyári 

beállítás a név szerint növekvő sorrend. 

 Tulajdonság: a kiválasztott elemek tulajdonságai. A 

megjelenő információk: fájl neve, típusa, mérete, elérési 

útvonal, készítési idő 

 Zenelejátszó: átlépés a zenelejátszóra, indításhoz 

vagy leállításhoz 

 

Olvasás 

A készülék a következő formátumokat támogatja: TXT, PDF, 

EPUB, HTML, RTF, PB2, CHM, RAR, ZIP, DJVU, MOBI, DOC, 

XLS, FB2, BOE, TRC, PRC  

 



16 

Olvasó felület: 
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Az olvasó felület alsó részén látható folyamatjelzőn az 

elolvasott hányad, 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 menü funkciók 

 Oldalra ugrás: ugrás az oldalszám alapján 

meghatározott. 

 Keresés: adja meg a kulcsszót és nyomja meg az OK 

gombot. A keresett tartalom inverzben fog megjelenni  

 Oldal beállítás: beállítható a betűméret 

 Könyvjelző hozzáadása: Az aktuális oldal eltárolása a 

könyvjelzők közé. Az oldal megjelenítésekor a jobb felső 
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sarokban megjelenik a könyvjelző jelzése. 

 Könyvjelző és tartalom: megjelenik a könyvjelzők és 

a tartalomjegyzék listája. A könyvjelző lista és a 

tartalomjegyzék között a lapozó gombokkal válthat. A 

könyvjelzők egyesével és egyszerre is törölhetőek 

 *Felolvasás: A könyv hangos könyvként történő 

felolvasása és annak leállítása.  

 *Automatikus oldal váltás: a funkció indítása és 

leállítása.  

 Képernyő elforgatása: Válassza ki a megfelelő irányt 

és nyomja meg az „OK” gombot!  

 *Felolvasási beállítás: Beállítható a felolvasás nyelve, 

sebessége és hangereje. Jelenleg támogatott nyelvek: 

angol és kínai. 
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 *Automatikus oldal váltás beállítás: állítható értékek: 

10 másodperc és 60 másodperc között 

 Könyv információk: név, típus, útvonal, készítési idő.  

 Zene lejátszó: zenelejátszás indítása a háttérben  

 

*Az olvasó felület funkciói: 

 

1. Nyomja meg a navigációs gombokat a kurzor 

megjelenítéséhez. 

2. Mozgassa a kurzort az alkalmazni kívánt szöveghez. 

3. Nyomja meg az „OK” gombot. A kurzort követő szó 

aláhúzottan fog megjelenni. 

4. A jobbra és balra gombokkal jelölje ki a szövegrészt. A 

szöveg kijelölését az aláhúzás jelzi.  

5. Nyomja meg újból az „OK” gombot. 

 

A megjelenő menüben az alábbi funkciókból választhat: 
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 Szövegmagyarázat: A kijelölt szövegrészhez 

magyarázatot adhat. Az a szövegrész mely magyarázattal 

van ellátva, aláhúzással kijelölten jelenik meg. Nyomja meg 

az „OK” gombot és írja be a magyarázatot.  

 

 Fordítás: A szótárból megjelenik a szövegrészhez 

tartozó fordítás. 

 

 Jegyzet: A kijelölt szövegrész elmentésre kerül a 

Jegyzetek közé. 

 

* A funkció nem használható PDF és EPUB formátumok 

esetén 
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Kép 

A készülék a következő képformátumokat támogatja: JPG, 

BMP, TIF, PNG, GIF 
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A képek funkcióban a memóriában és a memóriakártyán 

tárolt képek jelennek meg. 

A menüben lehetőség van a keresésre, ugrásra, törlésre, 

nézet változtatására, rendezésre, tulajdonságok 

megtekintésére. A menük használata megegyezik a Könyv 

funkcióban leírtakkal, ld. 14. oldal 
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Zene 

Támogatott formátumok: WAV, WMA, OGG, MP3 
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A zenelejátszóban a memóriában vagy a memóriakártyán 

tárolt zeneállományok jelennek meg és játszhatóak le. 

Válassza ki a lejátszandó zeneszámot és indítsa el a 

lejátszást az „OK” gombbal, vagy az Asztalon indítsa el a 

lejátszót a menüből. A lejátszó megjelenik az olvasó 

üzemmód menüjében is.  

 

A zenelejátszó funkciói： 

A jobb, bal navigációs gombokkal válassza ki az előző, 

következő zeneszámokat, nyomva tartással pedig kereshet 

a zeneszámban; a fel, le gombokkal a hangerőt növelheti 

vagy csökkentheti; Az „OK” gombbal szüneteltetheti a 

lejátszást vagy elindíthatja újra. A zenelejátszó képernyőn 

megjelenik a cím, előadó, album címe és további 

információk. A „Menü” gomb megnyomásakor a lejátszás 

beállításai változtathatóak meg: ismétlés, sorrendben 

történő lejátszás, minden ismétlése, véletlenszerű lejátszás. 

A kilépéshez és a háttérben történő lejátszáshoz nyomja 

meg a „Vissza” gombot.  

A menüben lehetőség van a keresésre, ugrásra, törlésre, 

nézet változtatására, rendezésre, tulajdonságok 

megtekintésére. A menük használata megegyezik a Könyv 

funkcióban leírtakkal, ld. 14. oldal 
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Fájlkezelő 

 

A memóriában és a memóriakártyán tárolt összes fájl és 

mappa megjelenítése. Ha nem jelennek meg a mappák, 

adjon meg megfelelő neveket, vagy indítsa újra a 

készüléket. A megjelenő mappák a megfelelő 

Dokumentumokat, Zenét, Képet és almappákat 

tartalmazhatják.  

 

Documents: könyvek kereséséhez, a könyveket ebbe a 

mappába kell elhelyezni. 

Music: a zenék lejátszásához, a zenéket helyezze ebbe a 

mappába 

Pictures: képek megjelenítéséhez a képeket ebbe a 

mappába helyezze 

Memo: a jegyzetek emlékeztetők tárolása 
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Csatlakoztatás számítógéphez 

 

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik végét a 

készülékhez, másik végét a számítógéphez. Amikor a 

képernyőn megjelenik a „Csatlakoztatja a PC-hez” felirat 

a jobbra, balra navigációs gombokkal válassza ki az „OK” 

lehetőséget és nyomja meg „OK” gombot!  

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 a megfelelő mappákba. 

 

Beállítások 

1. Betűtípusok  

Öt féle betűtípus áll rendelkezésre. További betűtípusok a 

fonts mappába telepíthetőek. Kapcsolja ki, majd be újra a 

készüléket az új betűtípusok felhasználásához.  
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2. Dátum és idő 

Év, hónap, nap, óra és perc beállítása. A jobb, bal navigációs 

gombokkal állítsa be a megfelelő értékeket. A „Vissza” 

gombbal tárolhatja el az értékeket és léphet vissza. 12 órás 

és 24 órás nézet beállítható. Hálózatra csatlakozáskor az idő 

szinkronizálása a hálózatról történik. 

3. Készenléti idő 

A megadott idő után a készülék készenléti módba kapcsol. 

Beállítható értékek: 1 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc, 15 perc, 

20 perc, 25 perc 

4. Képernyővédő 

Készenléti módban megjelenő kép beállítása. A képek 

kiválaszthatóak egyenként vagy egyszerre. A kiválasztott 

képek sorban egymás után, váltakozva jelennek meg a 

beállított készenléti idő elteltével.  

5. Tulajdonságok 

Képernyőfrissítés, ébresztő, gyári értékek beállítása 

6. Nyelvi beállítások 

Válassza ki a megfelelő nyelvet! Indítsa újra a készüléket a 

beállítás alkalmazásához. 

7. Rendszerinformáció 

Információ a készülék szoftververziójáról, gyári számáról, a 

belső memóriáról és a memória kártyáról. 
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8. Használati utasítás 

Részletes ismertető a készülék használatáról.  

További funkciók 

A főmenüben válassza ”Tovább” menüpontot a funkciók 

megjelenítéséhez. 

 

Szótár 

Telepítsen StarDict formátumú szótárakat a dict mappába a 

funkció használatához. 

Jegyzettömb 

A könyvolvasás menüben készített jegyzetek kezelése és 

újak készítése 

 


