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E-READER 

Instruccions 
bàsiques de 

funcionament 

És un dispositiu que permet llegir docu-
ments en format digital d'una manera 
fàcil i còmoda. Simula la lectura en pa-
per. Entre els diferents models que es 
poden trobar en l’actualitat, hem optat 
per Wolder. 

 

La BP de Palma “Can Sales” posa a dis-
posició dels seus usuaris, per a  préstec 
a domicili, lectors de llibres electrònics 
amb targetes de memòria que conte-
nen 1.000 títols. El préstec d'aquests 
dispositius és d'un mes, no renovable. 
El dispositiu es prestarà sempre que 
l'usuari accepti la normativa d'ús de la 
biblioteca i signi l'imprès de préstec. 

 

Què és un e-reader? E-BOOK 



INSTRUCCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU 

Com utilitzar el nostre disposi-
tiu? 

 

 

 

 

 

 

1. Per encendre l'aparell premeu el 
botó 1durant un parell de segons. 

2. Una vegada encès, es visualitza en 
pantalla el menú amb les següents 
possibilitats: llibre, imatges, reproduc-
tor MP3, configuracions (idiomes), i 
ajuda.  

Per seleccionar una opció hem de 
clicar els botons que es troben a la 
dreta del dispositiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si voleu llegir un llibre heu de clicar el botó nú-
mero 1 que es troba a la dreta del dispositiu. 

4.  Moveu-vos per la col·leció de llibres fent servir 
els números o les fletxes. 

5. Una vegada seleccionat el llibre que 
desitjau llegir podeu utilitzar el botó pas-
sar pàgina. 

Altres botons 

6. Anar  al menú. 

7. Canviar de visualització. 
(horitzontal/vertical) 

8. Augmentar la visualització (zoom). 

9. Tornar enrere. 

10. Per apagar l'aparell clicau el botó 1 
durant un parell de segons. 

Per recarregar la bateria endollau 
l'adaptador, obriu la pestanya i connec-
tau el cable USB de l'adaptador a la con-
nexió 2 (a la part  superior dreta del 
dispositiu  hi ha un indicador de l'estat 
de càrrega). 
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