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Otvorenie aplikácie

kliknite na ikonu aplikácie eReader na Vašom
zariadení. Aplikácia sa spustí a budete 
požiadaní o prihlásenie.



Prístup do aplikácie

Prihláste sa do aplikácie zadaním Vášho 
užívateľského mena a hesla. 

Zadajte Vaše užívateľské meno 
a heslo a kliknite na “Prihlásiť“ 
pre prístup do aplikácie. 

Ak si nepamätáte Vaše heslo, 
kliknite na “Zabudli ste svoje 
heslo?“ pre jeho obnovu. 

Pre prístup do aplikácie je 
nevyhnutné súhlasiť 
s licenčnými podmienkami 
zaškrtnutím políčka “Súhlasím 
s licenčnými podmienkami“.



Polica



Karty

Po prihlásení sa do aplikácie bude načítaná Vaša polica, ktorá pozostáva 
z kariet. Karty predstavujú jednotlivé dostupné knihy, resp. skupiny kníh. 
Každá karta pozostáva z obrázka, názvu, v prípade jednotlivých titulov 
mená autorov. V spodnej časti karty nájdete rôzne informácie o stave, 
alebo tlačidlo na stiahnutie obsahu do Vášho zariadenia.



Hlavička police

Kliknite na ikonu smetného koša pre vstup do režimu vymazávania publikácií. V tomto 
režime budete môcť vymazať položky individuálne, alebo hromadne.
Kliknite na ikonu šipiek pre synchronizáciu Vašich osobných položiek (záložky, zvýraznenia 
a poznámky).
Kliknite na ikonu postavičky pre zmenu Vašich osobných nastavení.

Kliknite na menu “Zobraziť” pre výber možnosti zobrazenia položiek v polici.
Kliknite na menu “Zoradiť podľa” pre výber možnosti zoraďovania položiek v polici.



Sťahovanie obsahu

Kliknite na tlačidlo “Stiahnuť” v pravom 
dolnom rohu karty položky. Spustí sa 
sťahovanie položky.

Môžete sledovať priebeh sťahovania 
a zastaviť ho kliknutím na tlačidlo “Zrušiť” 
v pravom dolnom rohu karty.

Keď je sťahovanie dokončené, uvidíte 
označenie “Nedávno stiahnuté” v ľavom 
dolnom rohu karty. Zároveň uvidíte oznam 
o ukončení sťahovania.



Otváranie obsahu

Kliknutím na na názov karty alebo na obrázok otvoríte knihu v režime na 
čítanie.



Reading and navigating

Tap once in the middle of a 
page to invoke the toolbars

Tap or swipe left to go to 
the next page

Tap or swipe right to go 
to the previous page

Kliknite alebo potiahnite doprava Kliknite raz do stredu strany
pre vyvolanie panelov nástrojov pre prechod na predošlú stranu

Čítanie a navigácia



Čítanie a navigácia



Čítanie a navigácia



Vytváranie poznámok



Úprava a vymazávanie poznámok

Upravte, kopírujte, zdieľajte či zmažte Vašu 
poznámku. kliknutím na text ponámky ju 

môžete upraviť. 



Vytváranie zvýraznení



Úprava a vymazávanie zvýraznení



Hlavné menu



Otvorenie hlavného menu



Hlavné menu

Prostredníctvom hlavného menu sa dostanete k interaktívnemu obsahu 
knihy, vyhľadávaniu, osobným položkám, zmene veľkosti písma a iným funk-
ciám. V hlavnom menu vždy uvidíte časť strany, ktorú práve čítate, aby Vám 
neunikol kontext. Hlavné menu môžete zavrieť kliknutím na krížik v ľavom 
hornom rohu, alebo kliknutím na časť strany knihy.



Osobné položky

Všetky Vaše záložky, zvýraznenia a poznámky nájdete na jednom mieste 
v hlavnom menu, po vybraní “Osobné položky“. Vaše osobné položky budú 
zobrazené ako zoznam kariet na ľavej strane obrazovky. Zoznam môžete 
filtrovať kliknutím na niektorý z filtrov na jeho vrchu.



Zmena veľkosti písma

Kliknite na pravé tlačidlo so šípkou hore pre zväčšenie písma.
Kliknite na ľavé tlačidlo so šípkou dole pre zmenšenie písma.


