


Základy - prihlásenie

Plnohodnotná práca s aplikáciou WK eReader je možná po prihásení užívateľa. 
Prihlasovacie meno a heslo si vyberáte sami pri registrácii 
na www.wolterskluwer.sk (ak Vám nebolo pridelené automaticky - napríklad 
študenti). 

Ak už ste na www.wolterskluwer.sk registrovaní, ale nepamätáte si heslo, môžete 
si ho obnoviť na http://www.wolterskluwer.sk/sk/zabudnute-heslo.

Pokiaľ už máte zakúpené e-knihy z www.wolterskluwer.sk, automaticky sa Vám 
načítajú do Vašej police.



Základy - polica

Publikácie na Vašej Polici môžu byť zobrazené dvomi spôsobmi - v riadkoch alebo 
v matici. Prepnite si na zobrazenie, ktoré Vám vyhovuje klepnutím na zvýraznenú 
ikonu v pravom hornom rohu.



Základy - polica

Vaša Polica má niekoľko druhov zobrazenia. Zobrazenie  Všetky knihy ukáže všetky 
e-knihy, ktoré ste si zakúpili na www.wolterskluwer.sk. Zobrazenie Stiahnuté ukáže 
iba tie e-knihy, ktoré ste si stiahli do Vášho zariadenia. Zobrazenie Obľúbené 
ukáže Vaše obľúbené knihy. Zobrazenie Nedávno publikované zobrazí najnovšie 
knihy, ktoré ste si zakúpili.



Základy - ovládacie prvky aplikácie 
                 WK eReader

Zoradenie e-kníh podľa Autora, 
Názvu titulu, 
Naposledy čítaných a Nových 
a aktualizovaných

Zmazanie e-knihy z Vašeho 
zariadenia. Táto akcia nezmaže 
knihu z Vašej Wolters Kluwer 
knižnice.

Nastavenia
• Stav prihlásenia 

/ prihlásenie
• Odregistrovanie 

zariadenia
• Verzia aplikácie
• Podpora
• Podmienky

Kliknite 
pre stiahnutie 
zakúpenej 
publikácie 
do Vášho 
zariadenia

Kliknite 
pre synchronizáciu 
Vašich poznámok, 
zvýraznení 
a záložiek. 



Funkcionalita - navigácia

Ikona troch ležatých pruhov otvára hlavné menu načítanej e-knihy. 

Klepnite na domček pre 
návrat do police so všetkými 
e-knihami.

Zobrazenie interaktívneho 
obsahu knihy

Zobrazenie interaktívneho 
zoznamu Vašich záložiek, 
poznámok a zvýraznení.

Zobrazenie interaktívneho 
zoznamu naposledy čítaných 
strán e-knihy.



Funkcionalita - čítanie

Nastavenie jasu displeja zariadenia a nástroje na zmenu textu - veľkosť písma, 
typ písma a pozadie strany.

Podržte a ťahajte doľava 
alebo doprava pre rýchle 
preskočenie sekcií v e-knihe.

Tlačítko Späť prepne zobrazenie na poslednú 
zobrazenú stranu.

Tlačítko Ďalej prepne zobrazenie na stranu, ktorú 
ste čítali po aktuálnej strane.



Funkcionalita - listovanie

Klepnite jedným prstom na okraj 
strany, alebo posuňte prstom od okraja 
strany k stredu pre listovanie v e-knihe.

Klepnite dvoma prstami na okraj 
strany,  pre nalistovanie ďalšej/
predošlej kapitoly.



Funkcionalita - selekcie

Položte prst na miesto, kde chcete vykonať selekciu a držte. Objaví sa kontextové 
menu s 3 možnosťami:

Slovo - označí slovo, ktoré ste vybrali

Veta - označí celú vetu okolo slova, ktoré ste vybrali

Odstavec - označí celý odstavec okolo slova, ktoré ste vybrali



Funkcionalita - selekcie

Po označení textu sa objaví nové kontextové menu s ďalšími možnosťami:

Zvýraznenie - označí vybraný text požadovanou farbou

Poznámky - k vybranému textu môžete vložiť vlastnú poznámku 
                   (viac na nasledujúcej strane)

Kopírovať - okopíruje vybraný text a vloží ho do dočasnej pamäte

Email - odošle vybraný text emailom (viac na strane 11)



Funkcionalita - poznámky

Ak z kontextového menu selekcie vyberiete položku Poznámky, otvorí sa 
poznámkové okno. Akonáhle je Vaša poznámka vytvorená, uložte si ju tlačidlom 
Uložiť. Po úspešnom vytvorení poznámky sa na okraji stránky zobrazí modrá 
ikona označujúca prítomnosť poznámky.



Funkcionalita - email

Ak z kontextového menu selekcie vyberiete položku Email, otvorí sa okno 
emailovej správy s Vami vybraným textom v tele emailu. Zadajte adresu príjemcu 
a odošlite ju tlačidlom Odoslať. 

Funkcionalita - záložky

Záložku vytvoríte klepnutím na ikonu záložky so znakom ceruzky v pravom 
hornom rohu strany.  Záložku odoberiete klepnutím na modrú ikonu záložky. 
Modrá ikona záložky označuje stranu s vytvorenou záložkou. Šedá ikona záložky  
označuje stranu bez záložky. 



Funkcionalita - dve tabule na čítanie

Klepnutím na ikonu dvoch tabulí na čítanie sa aplikácia prepne do duálneho 
módu, ktorý Vám umožňuje zobraziť dve knihy naraz. 

Po zobrazení druhej tabule si vyberte knihu, ktorú chcete v druhej tabuli zobraziť.

Pre návrat na čítanie jednej knihy klepnite na ikonu zrušenia duálneho módu. 



Funkcionalita - vyhľadávanie

Ikona Lupy otvára menu vyhľadávania, ktoré Vám umožňuje vyhľadať text 
v rámci e-knihy.  Výsledky vyhľadávania môžu byť obmedzené na Celú knihu, 
Obsah, Poznámky, Zoznam prípadov* a Indexy*. 
* pokiaľ e-kniha obsahuje

Klepnutím na výsledok vyhľadávania sa dostanete na stranu, ktorá daný výsledok 
obsahuje. Hľadaný výraz bude zvýraznený.



Podpora

Radi Vám pomôžeme ak nám pošlete svoje otázky priamo z aplikácie klepnutím 
na Podpora v menu Nastavenia. 

Aplikácia WK eReader je dostupná na rôznych platformách (iOS, Android, Win-
dows PC). Tento manuál popisuje funcionalitu na platforme iOS. Niektoré funkcie 
nemusia byť zatiaľ na platforme Android / Windows PC dostupné.


