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 7’  e-luger ET-3 

 

Vastutusest loobumine 
 
Kogu selles juhendis sisalduv teave, seadmekujundus ja tehnilised andmed on 
kehtivad juhendi väljaandmise seisuga. Kuid toote pideva arendamise ja 
uuendamise tõttu võivad tegeliku toote välimus või funktsioonid selles juhendis 
kujutatust mõnevõrra erineda. 
 
 
 
 
 

Tutvustus 
 
Prestigio Nobile PER3574B on 17,8 cm (7 tolli) diagonaali ja 800 x 480 
eraldusvõimega TFT-värviekraaniga e-luger.  

PER3574B toetab e-raamatuid vormingus FB2, HTML jt. 

Seadmel on 22 keele tugi, sealhulgas inglise, vene, kreeka, poole, saksa ja paljud 
muud keeled. 

Seade võimaldab heli- ja videofailide esitust ning fotode vaatamist. 

Sisseehitatud 4 GB välkmälu. 

Sisseehitatud kõlarid. 

 

 

 



 7’  e-luger ET-4 

 

Pakendi sisu 
 

1. E-luger 

2. USB-kaabel 

3. Vahelduvvooluadapter 

4. Mitmekeelne kiirjuhend 

5. Rahvusvaheline garantiikaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7’  e-luger ET-5 

 

Alustamine 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 7’  e-luger ET-6 

 

Alustamine 
 Sisse/välja 

suumimine 

Lugemisel kirjasuuruse ning fotode vaatamisel 

pildisuuruse suurendamiseks või vähendamiseks. 

picture size while viewing pictures   Pööramine Lugemise või piltide vaatamise ajal ekraani 

pööramiseks. 

 Suunanupud  Suunanupud üles/alla/vasakule/paremale. 

directions buttons.  Paus/OK Muusika või video peatamiseks ning OK. 

 Menüü Menüü avamiseks. Kartoteegis kustutamiseks. 

 Tagasi Eelmisele lehele liikumiseks. Pika vajutuse korral 

viib tagasi peamenüüsse. 

 SD-kaardi pesa Micro SD mälukaardi sisestamiseks. 

 Kõrvaklapipesa Kõrvaklappide ühendamiseks. 

 USB-port USB-kaabli ühendamiseks. 

 Lähtestamine Seadme lähtestamiseks, surudes peenikese ora 

sellesse avasse. 

 Toitenupp Seadme sisse-/väljalülitamiseks. 
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 7’  e-luger ET-7 

 

Alustamine 
 
E-lugeri laadimine 
 
E-lugerit on vaja laadida enne esimest kasutuskorda ja alati, kui aku on tühjenemas. 

Märkus: enne esimest kasutuskorda on soovitatav akut 4 tundi laadida. 

Seadme aku täislaadimiseks kulub tavaliselt umbes 4–5 tundi. 

Laadige seadet esimesel võimalusel, kui akutase on madal ja kuvatud ikoon

. Kui aku on täis laetud, ilmub ikoon . 

 
E-lugeri laadimiseks toimige järgmiselt. 
 

 

 Sisestage Micro USB konnektor 

seadme USB-porti ja toiteadapter 

seinakontakti. 

 Arvuti kaudu laadimiseks ühendage 

hostarvuti USB-port ja seade 

kaasasoleva USB-kaabli abil. 

  

Märkus: arvuti kaudu laadides ei saa lugerit samal ajal kasutada. Lugeri 

kasutamiseks vajutage ekraanil riistvara turvalise eemaldamise ikooni. Seejärel 

vajutage lugeril mis tahes nuppu, et väljuda kuvalt „USB-ühendus”. 

Laadimisprotsessi kiirendamiseks lülitage luger ooterežiimile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7’  e-luger ET-8 

 

Alustamine 
 
 
Lugeri sisse ja välja lülitamine 
 

 Lugeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3–5 sekundit all. Seejärel 
avaneb käivituskuva järel automaatselt avakuva. 

 Lugeri sisselülitumiseks ja sisu laadimiseks võib kuluda pisut aega. 

 Kui luger ei lülitu sisse, siis tuleb seda laadida. 

 Lugeri väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 3–4 sekundit all. 
 

 
 

 

Tehasesätetele lähtestamine 

Kui seade ei käivitu või toimi õigesti, siis vajutage lähtestamisnuppu, et taastada 

tehasesätted. 

 

 

Micro SD kaardi kasutamine (ei kuulu komplekti) 

 

 

 Sisestage kaart Micro SD 

kaardi pesasse. 

 



 7’  e-luger ET-9 

 

Peamenüü 
 

Peamenüü koosneb kahest osast. Ülemises osas kuvatakse kellaaeg ja kuupäev. 

Alumises osas on 11 ikooni, mis viitavad erinevatele rakendustele: 

Lugemisajalugu, E-raamatud, Muusika, Video, Fotod, Raadio, Kartoteek, 

Sätted, Kalender, Mängud ja Otsing. Alumises osas olles vajutage soovitud 

rakenduse valimiseks suunanuppe ning avamiseks nuppu Paus/OK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7’  e-luger ET-10 

 

Peamenüü: lugemisajalugu 
 

 

Lugemisajalugu 

 

Ekraanil kuvatakse hiljuti loetud raamatud.  

 

·Lugemisajaloo vaatamiseks vajutage 

nuppu Paus/OK. Failide seas 

navigeerimiseks vajutage suunanuppu 

vasakule/üles või paremale/alla. 

·Alammenüü avamiseks vajutage nuppu M. 

Konkreetse e-raamatu või kogu 

lugemisajaloo kustutamiseks on saadaval 

valikud „Kustuta” või „Kustuta kõik” ning 

alammenüüst lahkumiseks valik „Välju”.  

·E-raamatu all kuvatav näit 3/82 tähendab, 

et raamatus on kokku 82 lehekülge ja teie 

lugesite viimati lehekülge 3. 

·E-raamatu all kuvatav kuupäev 2012-12-

31 näitab, millal te seda raamatut viimati 

lugesite. 

 

Märkus: Micro SD kaardile salvestatud 

faile ei kuvata lugemisajaloos, kui Micro SD 

kaart on eemaldatud. 

 



 7’  e-luger ET-11 

 

Peamenüü: E-raamat 
 

 

E-raamat 

Nobile PER3574B toetab kõiki peamisi e-raamatu vorminguid, sealhulgas PDF, 

EPUB, FB2, PDB, TXT(ANSI/UNICODE kood), HTML,RTF,WTXT jpt. 

Vajutage alumises ekraaniosas 

suunanuppe, et liikuda soovitud e-

raamatu juurde. Seejärel vajutage 

nuppu M, et avad e-raamatu loend. 



 7’  e-luger ET-12 

 

 Peamenüü: E-raamat 
Valige raamat, mida soovite lugema asuda. Hüpikmenüü avamiseks vajutage nuppu 

M. Menüüs avanevad järgmised valikud.  

Üksus Kirjeldus 

Hüppa lehele Vajutage suunanuppu vasakule või paremale, et asukohta 

vahetada ning üles või alla, et numbreid muuta. Seejärel 

vajutage nuppu Paus/OK, et soovitud lehele hüpata. 

Salvesta  

järjehoidja 

Vajutage nuppu Paus/OK, et praegune lehekülg 

järjehoidjana salvestada. Salvestada saab kuni 5 järjehoidjat. 

Laadi järjehoidja Vajutage suunanuppu üles või alla, et valida salvestatud 

järjehoidja. Seejärel vajutage nuppu Paus/OK, et järjehoidja 

avada. 

Kustuta  

järjehoidja 

Vajutage sunnanuppu üles või alla, et valida salvestatud 

järjehoidja. Seejärel vajutage nuppu Paus/OK, et see 

kustutada. 

Sirvimisrežiim Vajutage suunanuppu üles või alla, et valida kas 

Automaatne lehitsemine või Käsitsi lehitsemine. Seejärel 

vajutage nuppu Paus/OK, et valik kinnitada. 

Lehitsemise aeg Vajutage suunanuppu üles või alla, et valida lehitsemise aeg 

ja seejärel vajutage nuppu Paus/OK, et valik kinnitada. Kui 

olete valinud Automaatse lehitsemise režiimi, siis 

keeratakse lehte määratud aja möödudes automaatselt.  

Eredus Vajutage suunanuppu üles või alla, et valida eredusaste ja 

seejärel vajutage nuppu Paus/OK, et valik kinnitada. 

Vaikimisi on määratud teine aste. 

Koodi tüüp Vajutage suunanuppu üles või alla, et valida koodi tüüp. 

Saadaval on UTF-16LE/UTF-16BE/UTF-8 ja kõik 22 keelt. 

           Märkus: erinevate failivormingute alammenüüd võivad erineda.  



 7’  e-luger ET-13 

 

Peamenüü: Muusika 
 

 
Muusika 

Vajutage alumises ekraaniosas suunanuppu, et liikuda valikule Muusika ja seejärel 

vajutage nuppu Paus/OK, et valik avada. Toetatud vormingud on: MP3, WAV, FLAC, 

AAC, OGG, WMA (kadudeta WMA ei ole toetatud). 

Märkus: loendis on kuvatud ka Micro SD 

kaardile salvestatud failid. 

 Kuvatakse järgmised valikud: Kogu 

muusika, Esitaja, Album, Žanr, Lemmikud, 

Salvestatud, Kataloog ja Meediateegi 

uuendamine. 

 

 

 

 

 

 



 7’  e-luger ET-14 

 

Peamenüü: Muusika 
 

Üksus Kirjeldus 

Kogu muusika Kõikide muusikapalade loend. Vajutage suunanuppu 

üles/vasakule või alla/paremale, et liikuda soovitud 

muusikapala juurde. 

Praegu esitusel Praegu esitusel olevad palad. 

Esituse kordamine Viimati esitatud palad. 

Esitaja Esitaja albumite loend. 

Album Albumil olevate palade loend. 

Žanr Esitajate loend samas žanris. 

Lemmikud Lemmikpalade loend. Kõigi muusikapalade loendis 

vajutage nuppu M, et soovitud pala lemmikuks 

muuta. 

Salvestatud Salvestatud failide loend. Kõigi salvestatud failide 

esitamiseks. 

Kataloog Välkmälu ja SD-kaardi järgi sorteeritud faililondid. 

Meediateegi 

uuendamine 
Meediateegi uuendamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7’  e-luger ET-15 

 

Peamenüü: Muusika 
 

Muusika esitus 

Muusika esitamiseks valige kas Kogu muusika, Praegu esitusel, Esituse 

kordamine, Esitaja, Album, Žanr, Lemmikud või Kataloog. Vajutage valikule 

Salvestatud, et esitada seadmega PER3574B salvestatud helifaile. 

 Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage pausinuppu.  

 Vajutage korraks suunanuppu 

vasakule või paremale, et minna eelmise 

või järgmise pala juurde; pika vajutuse 

korral keritakse pala lihtsalt kiiresti tagasi 

või edasi.  

 Vajutage suunanuppu üles või alla, 

et helitugevust suurendada või 

vähendada. 

 Vajutage nuppu M, et avada 

alammenüü. Saadaval on valikud 

Esitusrežiim / EQ val. / Kasutaja EQ 

seadist. / Sõnad / Eredus. 

 Esitusrežiim: üks kord, korda üks 

kord, kõik üks kord, korda kõik, järjest ja 

juhuslikult. 

 EQ val.: tavaline, rock, POP, 

klassika, bass, jazz ja kasutaja EQ. 

 Kasutaja EQ seadist.: EQ 

seadistamiseks. Valitav on see EQ 

valiku alt. Vajutage suunanuppu üles või alla, et valida seadistused ning 

vajutage nuppu vasakule või paremale, et andmeid muuta. 

 Sõnad: valige, kas kuvada laulusõnad. 

 Eredus: ereduse valimiseks seitsme saadaoleva astme seast. 



 7’  e-luger ET-16 

 

Peamenüü: Video 
 

 
Video 

 Vajutage ekraani alumises osas olles suunanuppe, et liikuda funktsioonile Video 

ning avamiseks vajutage nuppu Paus/OK. Toetatud on järgmised vormingud: 3GP, 

ASF, AVI, FLV, MOV, MP4, RM, RMVB (2 MB/s rmvb ei toeta real g2), VOB, WMV. 

 

 



 7’  e-luger ET-17 

 

Peamenüü: Video 
Esituskuval saab teha järgmisi toiminguid. Video orientatsioon on seatud 

Horisontaalseks (vaikesätted). 

1. Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage pausinuppu. 

2. Vajutage korraks suunanuppu vasakule või paremale, et minna eelmise või 

järgmise faili juurde; pika vajutuse korral keritakse faili lihtsalt kiiresti tagasi või 

edasi. 

3. Vajutage suunanuppu üles või alla, et helitugevust suurendada või vähendada. 

4. Vajutage nuppu M, et avada alammenüü. Saadaval on valikud Liigu esitusajale, 

Täisekraan ja Eredus.  

5. Liigu esitusajale: vajutage suunanuppu üles või alla, et liikuda sobivasse kohta 

ning vajutage suunanuppu vasakule või paremale, et numbreid muuta. Seejärel 

vajutage nuppu M, et hüpata soovitud esitusajale (TT näitab tunde ja MM 

minuteid). 

6. Täisekraan: liikuge täisekraanile ja vajutage seejärel nuppu M. Saadaval on 

kolm valikut: täisekraan, tavaline ja originaal. 

7. Eredus: ereduse valimiseks seitsme saadaoleva astme seast. 

 

 

Märkus: kuna ekraan on vaikimisi horisontaalne, siis on siinsed vasakule/paremale 

suunanupud mujal jaotistes üles/alla nupud ning siinsed üles/alla nupud mujal 

vasakule/paremale nupud. 

 

 



 7’  e-luger ET-18 

 

Peamenüü: Fotod 
 

 
Fotod 

Seade toetab ainult järgmisi pildivorminguid: JPEG, GIF, BMP ja PNG. Kõigis 

muudes vormingutes pilte ei kuvata. 

 Vajutage nuppu üles/vasakule, et minna eelmise pildi juurde ning paremale/alla, 

et liikuda järgmise pildi juurde. 

 Vajutage nuppu M, et avada alammenüü. Saadaval on järgmised valikud: Pööra 

paremale / pööra vasakule, Suumi sisse / suumi välja, Sirvimisrežiim, 

Mastaabi lehele, Sea taustaks, Taasta töölaud ja Eredus. 

 Pööra: valige suvand Pööra paremale / pööra vasakule ja vajutage 

pööramisnuppu, et käesolevat pilti pöörata. 

 Suumi: valige suvand Suumi sisse / suumi välja, Mastaabi lehele või 

vajutage sisse/välja suumimise nuppu, et muuta pildisuurust. Saadaval on 3 

astet. 

 Sirvimisrežiim: käsitsi keeramine või automaatne keeramine iga 5, 10 või 20 

sekundi järel. 

 Sea taustaks: seab praeguse pildi ekraani taustapildiks. 

 Taasta töölaud: taastab töölaua vaikesätetele. 

 Eredus: ereduse valimiseks seitsme saadaoleva astme seast. 

        

Märkus: sisse ja välja suumimise funktsioon rakendub ainult piltidele vormingus 

JPEG, PNG ja BMP.  



 7’  e-luger ET-19 

 

Peamenüü: Kartoteek 
 

 
Kartoteek 

Välkmälus või Micro SD kaardil olevad failid kuvatakse kartoteegi all. Vajutage 

nuppu M, et avada kõik vastavas kataloogis olevad toetatud vorminguga failid ning 

kustutamiseks vajutage uuesti 

nuppu M. 

 

Märkus: kustutada saab vaid 

üksiku faili, mitte terve kausta.  

 

 

 

 

 

 



 7’  e-luger ET-20 

 

Peamenüü: Sätted 
 

 

Sätted 

Menüüs Sätted saate muuta järgmisi seadistusi. 

 

Ekraanisätted 

 Ekraanivalgustuse aeg 

Ekraani taustavalgustuse aja määramiseks. Valikud on järgmised: 10 sekundi, 

20 sekundit, 30 sekundit, 45 sekundit, 60 sekundit, 90 sekundit, 120 sekundit ja 

alati sees. Taustavalgus kustub määratud aja möödumisel. Valiku „Alati sees” 

korral ei kustus taustavalgus ise ära. Taustavalguse uuesti sisselülitamiseks 

vajutage mis tahes nuppu. Vaikemääranguks on 90 sekundit. 

 Eredus 

Kokku on saadaval seitse erinevat eredusastet. Esimene aste on kõige eredam 

ja seitsmes kõige tumedam. Vaikemääranguks on teine aste. 

 Süsteemisätted 

 Vaikesätetele lähtestamine 

Seadme tehasesätete taastamiseks. Koos sellega kustub ka lugemisajalugu. 

 Kustuta aktiveerimislogi 

Kustutab aktiveerimislogi seotuna programmiga ADE. 



 7’  e-luger ET-21 

 

Peamenüü: Sätted 

 Klahviluku aeg 

Klahvide lukustudes ei saa neid kasutada ja aktiveerimiseks tuleb esmalt 

korraks toitenuppu vajutada. Valikus on klahvide lukustus 10 sekundi, 30 

sekundi, 5 minuti ja 10 minuti järel ning lukustuse keelamine. Klahviluku 

rakendumisel ilmub ekraani parempoolsesse ülanurka, akuikooni kõrvale, luku 

ikoon. 

Keel 

Saadaval on järgmised keelevalikud: inglise, vene, bulgaaria, tšehhi, saksa, 

eesti, hispaania, prantsuse, kreeka, horvaatia, ungari, itaalia, leedu, läti, hollandi, 

poola, rumeenia, serbia, rootsi, sloveeni, slovaki, ukraina.  

 

Süsteemiteave 

Näitab seadme tehnilist teavet. 

 

Automaatne väljalülitus 

Määrake automaatse väljalülituse aeg ja kui seadet määratud aja jooksul ei 

kasutata, lülitub see ise välja. Valikus on väljalülitus 5, 10, 15, 30 ja 60 minuti 

järel ning väljalülituse keelamine. 

 

Aja määramine 

Määrake seadme ajanäit. Tunnid/minutid/aasta/kuu/kuupäev kuvatakse 

järgmises vormis: TT/MM/AA/KK/PP. Vajutage suunanuppe vasakule või 

paremale, et valida muudetav kirje ning seejärel üles või alla, et näitu 

suurendada või vähendada. 

 



 7’  e-luger ET-22 

 

Peamenüü: Kalender 
 

 

 

Kalender 

Kalendris aasta, kuu ja kuupäeva kuvamiseks. Õige aasta, kuu ja kuupäeva 

määramiseks toimige järgmiselt. 

Vajutage nuppu Paus/OK, et valida 

kuupäev/kuu/aasta, mida soovite 

muuta. Valitud kirje märgistatakse 

punasega. 

Kuu või aasta muutmiseks vajutage 

suunanuppe üles/paremale, et lisada 

praegusele kuule või aastale 1 

kuu/aasta ning suunanuppe 

alla/vasakule, et näitu 1 kuu/aasta 

võrra vähendada. Kuupäeva 

muutmiseks vajutage suunanuppe 

üles/alla, et praegusest kuupäevast 1 

nädala jagu edasi või tagasi liikuda 

ning nuppe vasakule/paremale, et 

kuupäeva suurendada või vähendada. 

 



 7’  e-luger ET-23 

 

Peamenüü: Mängud 
 

 

 

Mängud 

Seadmesse PER3574B on installitud kolm mängu: Slide, Tetris ja Mine sweeping. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 7’  e-luger ET-24 

 

Peamenüü: Otsing 
 

 

 

Otsing 

Seadmest failide otsimiseks. Saate otsida nii välkmälust kui ka SD-kaardilt. 

Välkmälu ja SD-kaardi vahetamiseks vajutage sisse/välja suumimise nuppu ja 

hoidke all. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7’  e-luger ET-25 

 

Tehnilised andmed 
 

Ekraan 7-tolline TFT 

Eraldusvõime 800 x 480, 16:9 

Failivormingud 

Raamat: PDF, EPUB, FB2, TXT (ANSI/UNICODE 

kood), MOBI, HTML, PDB, RTF, WTXT 

Muusika: WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV 

Video: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, 

VOB, MPG, MPEG, MKV   (2 MB/s rmvb ei 

toeta real g2) 

Foto: JPEG, BMP, GIF 

Hoiundamis- 

temperatuur 

Õhuniiskus 5% ~ 95%, -20 ~ 50 °C 

Töötemperatuur Õhuniiskus 5% ~ 95%, 0 ~ 40 °C 

Välismälu Micro SD kaart, kuni 32 GB 

Toiteallikas USB-ühendusega alalisvool, 5 V 

Aku Sisseehitatud liitiumaku, 2000 mAh 

Mõõtmed 197,5 x 127 x 10,2 mm (P x L x K) 

Kaal 255 g 

 

Tehniline tugi ja garantiiteave 

Tehnilist tugiteavet vaadake aadressilt www.prestigio.com ja garantiiteavet 

seadmega kaasasolevalt garantiikaardilt. 

 

http://www.prestigio.com/


 7’  e-luger ET-26 

 

Autoriõiguste ja kaubamärgi teave 
 
 
Selle seadme sisu, sealhulgas logod, graafika, helid, pildid, disainielemendid, 
tarkvara ja dokumentatsioon (juhendid, illustratsioonid, seotud dokumendid jne) on 
autoriõigustega kaitstud ning neid ei ole lubatud ilma autoriõiguste omaniku loata 
kas osaliselt või täielikult kopeerida, muuta ega levitada. 

Prestigio kaubamärk ja Prestigio logod kuuluvad ettevõttele Prestigio Plaza Limited. 
Muud kaubamärgid kuuluvad nende seaduslikele omanikele. 

Kõik tootes sisalduvad ellinstallitud tarkvarakomponendid ja eraldi programmid ei ole 
müügil, vaid toimivad kasutuslitsentsi alusel. Need on kaitstud kas litsentsiga GNU 
General Public License või iga konkreetse tarkvara või komponendi litsentsi 
tingimustega. 

Litsentsi GNU General Public License tingimuste alusel kasutusel olevat tarkvara ja 
komponente võib levitada ja muuta vaid vastavalt litsentsi GNU General Public 
License tingimustele, mille on avaldanud organisatsioon Free Software Foundation. 
Litsentsi kohta vaadake täpsemalt aadressilt http://www.gnu.org/licenses/ 

Autoriõigus © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/  59 Temple Place, 
Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Nende programmide lähtekoode väljastab 
Prestigio Plaza Limited nõudmise korral. 

Seda tarkvara levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ainult KÄESOLEVAL 
KUJUL, ILMA IGASUGUSE GARANTIITA, nii otsese kui kaudseta; isegi ilma 
tagatiseta selle TURUSTATAVUSE või KINDLA EESMÄRGI TÄITMISE, rahuldava 
kvaliteedi (s.h tõrgeteta toimivuse või standarditele vastavuse) või kolmandate 
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