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Princípios básicos do eReader Kobo
Ligue e desligue o seu eReader Kobo
O botão de ligar/desligar fica localizado na lateral do eReader.

Quando não estiver lendo, você pode desligar ou colocar seu
eReader em modo de hibernação. Ambos aumentam a duração
de sua bateria.
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A principal diferença é que, quando você coloca seu eReader em
modo de descanso e o liga novamente, ele vai diretamente para
a última tela que você visualizou. Esta pode ser uma página de
um livro, a loja da Kobo ou um local de sua Biblioteca. Se
desligar seu eReader, você voltará para a Página inicial quando
ligá-lo novamente.
"Observe que colocar seu eReader em modo de descanso pode
interromper a sincronia da Biblioteca ou conexões sem fio, entre
outros."
Para ligar seu eReader:
•

Mantenha o botã o de ligar/desligar pressionado para
ligar o eReader.

Desligue seu eReader:
•

Mantenha o botã o de ligar/desligar pressionado até que
a tela ‘Desligado’ seja exibida.

Para colocar seu eReader em modo de hibernação:
•

Pressione e solte rapidamente o botão de ligar/desligar.

Para retirar seu eReader do modo de hibernação:
•

Pressione e solte o botão de ligar/desligar.
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Carregue o eReader
Antes de usar seu eReader Kobo pela primeira vez, será
necessário carregá-lo por pelo menos uma hora.
A bateria com carga completa do eReader Kobo pode durar até
dois meses dependendo da frequência de uso do eReader. Se
possível, carregue seu eReader Kobo com o cabo USB-C que vem
com ele.
Se for necessário substituir o cabo USB-C, compre um novo em
qualquer loja que venda cabos USB-C.
Siga estas etapas para carregar seu eReader.
1. Ligue seu computador.
2. Conecte o cabo USB-C ao seu computador e eReader.
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Você pode continuar lendo enquanto seu eReader carrega. O
status da carga da bateria é exibido na parte superior direita da
tela.
O eReader Kobo pode ser carregado também com um adaptador
USB-C de 5 V, 1 A.
Observação: Se viajar para um país onde o sistema elétrico for
diferente, lembre-se de usar um adaptador adequado para
carregar o eReader Kobo na tomada.

ícone Bateria

Significado
Seu eReader está descarregado.
Seu eReader está sendo carregado.
Seu eReader está parcialmente carregado.
Seu eReader está totalmente carregado.
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Usar gestos na tela sensível ao toque
Quando seu eReader está ligado, você pode tocar na tela para
abrir livros, virar páginas, selecionar itens e mais.
•
•

•

Tocar: Toque de leve na tela para abrir um livro, virar
uma página, selecionar um menu e outras opções.
Passar o dedo: Use esse gesto para virar as páginas e
navegar pelos menus.

Manter pressionado: Toque na tela e mantenha o dedo
no lugar.
Você pode usar esse gesto em capas e títulos de livros
para ver mais opções. Esse gesto permite também
selecionar o texto durante a leitura. Mantenha o toque
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em uma palavra e, quando soltar, o eReader sublinhará
sua seleção e exibirá um círculo nas extremidades da
palavra. Arraste os círculos para selecionar mais texto.
•

Arrastar: Se você estiver lendo um PDF e aumentar o
zoom para ver uma versão maior da página, poderá
arrastar a página para ver diferentes partes dela. Para
isso, toque em qualquer parte da tela e movimente
levemente o dedo. A página acompanhará o movimento
do seu dedo.

Ajustar o brilho da tela
O seu eReader conta com uma luz integrada, que permite que
você leia no
escuro.
Você pode ajustar o brilho da tela de algumas maneiras:
•

Quando estiver lendo, deslize a borda esquerda da tela
para cima ou para baixo.

•

Na tela Início, toque no ícone de brilho

, na parte

superior da tela, e arraste o ícone do círculo
Brilho para a esquerda ou para a direita.

em
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Sobre a Kobo Stylus
Use a Kobo Stylus para escrever e desenhar na tela
A Kobo Stylus foi projetada para trabalhar com o Kobo Elipsa e
permite escrever e desenhar na tela exatamente como fazemos
com caneta e papel. Por exemplo, quando estiver lendo um livro
de receitas, talvez queira inserir algumas notas nas margens da
página. Você pode usar o recurso 'Minhas notas' para inserir
notas e convertê-las em texto.
O Kobo Stylus foi projetado para imitar uma caneta real com
alguns recursos a mais:
Botão Destaque (n.º 1): Pressione e segure para destacar o texto.
Botão Apagar (n.º 2): Pressione e segure para apagar textos ou
linhas.
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A Kobo Stylus pode ser útil se você quiser inserir notas na
página e convertê-las em anotações para consulta posterior.
Você pode usar a Kobo Stylus para inserir notas nos seguintes
formatos de arquivo:
•
•
•

ePub
kobo epub
PDF (sem proteção, sem DRM)
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Substitua a pilha da sua Kobo Stylus
Sua Kobo Stylus utiliza uma pilha AAAA que pode ser
substituída. Sob circunstâncias normais de uso, a bateria da
caneta dura vários meses.
Observação: Caso não use sua Kobo Stylus há algum tempo,
inspecione a pilha para ter certeza de que está em perfeito
estado, que não está corroída nem inchada. Se a pilha parecer
estar em más condições, descarte-a e coloque uma pilha nova.
Para substituir a pilha da Kobo Stylus:
1. Gire a extremidade da caneta no sentido anti-horário
para remover a tampa.

2. Remova a pilha antiga.
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3. Insira a pilha AAAA nova.
Dica: A pilha traz um símbolo de adição (+) e um de
subtração (-). Insira a pilha de forma que o símbolo de
adição (+) entre primeiro na caneta.
4. Substitua a tampa da caneta.

Utilize gestos para editar a caligrafia
Seu Kobo Elipsa reconhece gestos para facilitar a edição e a
inclusão de notas. Utilize gestos para editar sua caligrafia ou a
caligrafia que você converteu em texto.
Observação: Somente é possível utilizar gestos de caligrafia se
selecionar o bloco de notas avançado quando for usar o bloco de
notas.
Você pode utilizar gestos quando estiver usando o recurso Meu
bloco de notas.
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Apagar textos
Risque ou rabisque a palavra ou letra que deseja apagar.

Unir textos
Para unir duas palavras, desenhe uma linha partindo da parte
inferior da palavra para a parte superior dela.

Dividir textos
Para adicionar um espaço entre duas palavras, desenhe uma
linha partindo da parte superior da letra para a parte inferior
dela.
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Títulos
Crie textos de títulos em negrito desenhando uma ou duas linhas
embaixo da palavra.
Título principal: Desenhe duas linhas sob o texto.

Subtítulo: Desenhe uma linha sob o texto.
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Destaque
Para destacar uma palavra ou uma frase, desenhe uma caixa ao
redor da palavra ou frase que deseja destacar.

Números e marcadores
Você pode escrever números, traços e outros símbolos em suas
notas. O eReader reconhece a maioria dos símbolos.
Veja aqui uma pequena amostra dos símbolos que podem ser
convertidos em texto:
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Use o Kobo Elipsa como bloco de notas
Com o recurso Meus blocos de notas, você pode fazer anotações
manuscritas no Kobo Elipsa com a Kobo Stylus. Crie quantos
blocos de notas quiser.
Para manter suas notas em segurança e armazená-las por longo
prazo, exporte-as para ter uma cópia de segurança.
Observação: Caso queira reconfigurar seu eReader Kobo, você
perderá todas as suas notas.
Para incluir notas:
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em Meus blocos de notas na parte inferior da
tela.
3. Toque em Novo para criar uma nova nota.
4. Insira o nome do seu bloco de notas.
5. Selecione o tipo de bloco de notas que deseja criar:
Bloco de notas básico: Permite escrever e desenhar na
tela exatamente como fazemos com caneta e papel.
Observação: Caso queira converter sua caligrafia em
texto, é necessário selecionar o Bloco de notas avançado.
Bloco de notas avançado: Permite converter sua
caligrafia em texto. Quando utilizar o recurso de
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documento avançado, terá que seguir algumas diretrizes,
tais como escrever em um determinado tamanho,
escrever dentro de linhas e margens, para que seja
possível converter sua caligrafia em texto.
Converter sua caligrafia em texto pode ser útil caso
queira editar suas notas depois. Por exemplo, após
converter suas notas manuscritas em texto, você pode
exportá-las como arquivo de texto e editá-las no
computador.
6. Toque em Salvar.
7. Use a Kobo Stylus para escrever no bloco de notas.
Suas notas são salvas automaticamente no seu eReader
Kobo.
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Aprenda a usar o bloco de notas
O bloco de notas funciona exatamente como caneta e papel reais,
com alguns recursos extras. O bloco de notas tem ícones na
parte superior da página que permitem selecionar o estilo de
caneta, borracha e outras opções.
•

Percorrer a página (bloco de notas básico)
Para percorrer a página, toque no
ícone de seta, na
parte superior da página, para abrir o menu. Depois,
arraste o ícone do círculo ou toque nas setas na parte
inferior da tela.

•

Rolar a página para cima e para baixo (bloco de
notas avançado)
Para rolar o bloco de notas para cima ou para baixo,
toque nas
setas do lado direito da tela ou
arraste a barra de rolagem. Não há limite de página,
portanto você pode rolar para baixo o quanto quiser
quando estiver fazendo suas anotações.

•

Incluir notas
Para incluir notas ou desenhar, basta começar a escrever
ou desenhar em qualquer lugar da tela. Toque no ícone
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da caneta
, na parte superior da tela, para
selecionar a caneta, depois toque novamente para ver as
diferentes opções de caneta, como
•

Apagar texto
Com o bloco de notas aberto, toque no ícone da borracha
, na parte superior da tela, para transformar a
caneta em uma borracha. Ou pressione e segure o botão
de apagar na Kobo Stylus para transformar a ponta da
caneta em uma borracha. Toque novamente no ícone da
borracha para ver outras opções de borracha

•

Desfazer e refazer
Toque no ícone de desfazer
para retornar à letra,
símbolo, traçado ou número anterior que você escreveu.
Toque no ícone de refazer
para exibir a última
letra, símbolo, traçado ou número que você escreveu.

•

Desenhar diagramas, ilustrar imagens, escrever
equações matemáticas (somente nos blocos de nota
avançados)
20

Você pode desenhar diagramas, imagens ou escrever
equações matemáticas no bloco de notas avançado.
Para desenhar diagramas ou escrever equações
matemáticas, toque no ícone menu
, na parte
superior da página, e selecione uma das opções:
Inserir seção de forma livre: Permite escrever ou
desenhar qualquer coisa dentro da borda definida. Com
uma seção de forma livre, não é possível converter
formas que você desenhou em formas renderizadas
adequadas. Por exemplo, se desenhar um círculo, ele não
será convertido automaticamente em um círculo
perfeito.
Inserir diagrama: Selecione esta opção se quiser que as
formas desenhadas à mão sejam convertidas em formas
perfeitas. Por exemplo, se desenhar um quadrado, as
linhas dele serão esticadas automaticamente produzindo
o desenho perfeito de um quadrado.
Inserir equação matemática
permite escrever e resolver equações matemáticas no
bloco de notas. Para resolver uma equação, escreva a
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equação na íntegra, por exemplo, “1+1=”, depois toque
no ícone do menu
, na parte superior da tela, e
toque em Converter tudo. Esta ação pode não funcionar
em algumas equações.
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Salve suas notas
Você pode salvar suas notas no seu computador. É bom guardar
as suas notas para não perdê-las se reconfigurar ou sair da sua
conta no eReader.
É possível copiar suas notas do eReader para o computador. Por
exemplo, você pode exportar sua nota como um arquivo “.txt”
para poder enviar o arquivo para o seu e-mail ou salvá-lo no seu
computador.
Se tiver que reconfigurar seu eReader, você perderá todas as
notas que incluiu. Exporte suas notas para ter uma cópia de
segurança.
Para exportar suas notas:
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em Meus blocos de notas na parte inferior da
tela.
3. Toque no ícone do menu
ao lado da nota que
deseja exportar.
4. Selecione Exportar para o eReader.
5. Toque em Exportar.
Você verá a janela de status 'Exportando bloco de notas'.
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6. Quando vir a mensagem “Bloco de notas exportado”,
conecte o eReader ao computador.
7. Conecte o eReader ao computador com o cabo USB-C que
vem com ele.
8. No eReader, você verá a mensagem “Computador
detectado”. Toque em Conectar.
9. No computador, abra a pasta de nome ‘KOBOeReader’.
10. Abra a pasta de nome Anotações exportadas.
Você verá uma lista com as anotações que você fez.
11. Copie os arquivos desejados para o seu computador.
Copie os arquivos de notas para a área de trabalho do
computador ou para qualquer lugar onde você costuma
guardar os arquivos de backup, como discos rígidos
externos, unidades USB ou serviços de armazenamento
online como o Google Drive.

Exclua notas
Exclua notas do seu eReader para administrar o número de
notas que você tem e para liberar espaço de armazenamento no
eReader.
Para excluir as notas do seu eReader de forma definitiva:
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1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em Meus blocos de notas na parte inferior da
tela.
3. Ao lado da nota que deseja excluir, toque no ícone do
menu
.
4. Toque em Excluir.
5. Toque em Excluir, na caixa de diálogo de confirmação.

Salve suas notas no Dropbox
Você pode salvar suas notas no seu computador ou em um
serviço de armazenamento online chamado Dropbox. O Dropbox
é um serviço de armazenamento online gratuito onde você pode
salvar seus arquivos pessoais.
Para saber como exportar suas notas para o Dropbox, acesse a
página de ajuda da Kobo: https://help.kobo.com
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Faça anotações no seu livro com a Kobo Stylus
Durante a leitura, você pode escrever, destacar e desenhar na
página como faz em um livro real. Por exemplo, você pode
escrever nas margens e circular palavras importantes.
Alguns itens para lembrar

•
•

Se reconfigurar ou sair do eReader, você perderá
suas anotações e notas manuscritas.
As notas manuscritas serão exibidas somente no
seu eReader Kobo e não serão transferidas para o
aplicativo Kobo Books ou outros eReaders Kobo.

Você pode usar a Kobo Stylus para inserir notas nos seguintes
arquivos:
•

Kobo ePub (.kepub)

•

ePub (.epub)

•

PDF (.pdf)
Observação: A Kobo Stylus não insere notas em arquivos
em PDF protegidos por DRM e em arquivos em PDF que
estejam com as opções de anotação e marcação
desativadas.
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Insira notas na página
Com a Kobo Stylus, você consegue escrever e desenhar na
página durante a leitura.
Para inserir notas durante a leitura:
•

Escreva com a Kobo Stylus em qualquer lugar na tela.

Veja suas notas manuscritas em uma página
Na maioria dos casos, você verá suas anotações manuscritas
diretamente na página. Se não vir a sua nota, pode ser que você
tenha alterado o tamanho da fonte. Isso significa que as suas
notas aparecerão entre colchetes para indicar que há uma nota
manuscrita.
Para ver sua nota manuscrita:
1. Toque no ícone de rabisco
na margem direita.
Sua nota manuscrita aparecerá como prévia em uma
pequena caixa.
2. Toque no ícone de expandir
tela inteira.

para ver a página em
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Veja suas notas em uma lista
Você pode ver todas as notas manuscritas que fez em um livro
usando uma lista.
Para exibir ou excluir suas notas em uma lista de anotações
durante a leitura:
1. Toque no meio da tela. O menu Leitura aparecerá.
2. Toque no ícone de nota
na parte inferior da tela.
3. Exiba ou exclua sua anotação:
Para ver sua nota manuscrita: Toque na prévia da
anotação.
Dica: Você verá o ícone de um rabisco
ao lado das
anotações que você fez com a Kobo Stylus.
Para excluir sua nota manuscrita: Toque na prévia da
anotação. Você verá sua anotação em uma caixa de
visualização. Toque no ícone do menu
visualização e toque em Excluir.

na caixa de

28

Solução de problemas da Kobo Stylus
Se a sua caneta não estiver funcionando como deveria,
experimente o seguinte:
•
•
•

Substitua a pilha por uma nova
Desligue o eReader e volte a ligá-lo
Substitua a tampa da caneta

Para ver as etapas detalhadas sobre como substituir a ponta da
caneta, acesse a Central de ajuda da Kobo:
https://help.kobo.com/
Sua caneta Kobo funciona com os arquivos abaixo. Se a sua Kobo
Stylus não estiver funcionando em um arquivo qualquer no seu
eReader, talvez este arquivo não seja compatível com a Kobo
Stylus.
Os arquivos compatíveis com a Kobo Stylus são:
•
•
•

kobo epub
ePub
PDF (sem DRM e sem proteção)
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Bloqueie a orientação da tela
A tela do seu eReader pode girar para o modo paisagem ou
retrato de forma automática.
Quando a tela estiver no modo de rotação automática, você verá
o ícone de rotação automática
na parte superior da tela.
Quando o recurso de rotação automática estiver desativado,
você verá o ícone

ou

.

Sobre a tela inicial do eReader Kobo
A Página inicial é a primeira coisa que você vê quando liga o seu
eReader.
Aqui estão algumas coisas que você pode fazer na tela de início:
•

Sincronizar e atualizar o eReader: O recurso
Sincronizar mantém a atualização do software do seu
eReader e dos últimos livros que você comprou na Kobo.
Para sincronizar o seu eReader, toque no ícone de
sincronização

.
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•

•

Comprar livros: Procurando algo para ler? Toque no
ícone Pesquisar
para encontrar um livro no seu
eReader ou navegar na Loja Kobo.
Ler um livro: Toque na capa de um livro para iniciar a
leitura.

Para acessar a tela inicial:
•

Durante a leitura: Toque no centro da tela. O menu
Leitura aparecerá. Toque em Retornar ao início.

Toque em qualquer destes ícones na tela inicial:
•

Ícone de mais opções
Abre o menu do eReader.

•

Ícone do Wi-Fi
Exibir e conectar a redes Wi-Fi disponíveis.

•

Ícone de brilho
Ajustar o brilho da tela.

•

Ícone de bateria
Ver o status da bateria e alterar as configurações de
economia de energia.
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•

Ícone de sincronização
Baixar livros comprados recentemente para o seu
eReader e atualizar o software do eReader, caso haja
alguma atualização disponível.

•

Ícone de pesquisa
Pesquisar livros no seu eReader Kobo ou novos livros
para comprar na loja da Kobo.
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Usar o Wi-Fi no eReader
Conectar o seu eReader a uma rede Wi-Fi
Conecte-se a uma rede Wi-Fi para baixar livros para o seu
eReader e para comprar os livros no seu eReader.
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar
na parte superior da
tela.
3. Toque em Sincronizar agora.
O eReader tentará conectar-se ao Wi-Fi. Aguarde
um momento.
Será exibida uma solicitação para você escolher uma
rede sem fio.
4. Toque no nome da rede que deseja usar.
Se houver um ícone de um cadeado
ao lado da rede,
será necessário
ter a senha para usá-la.
5. Se a senha for solicitada, use o
teclado para digitar a senha e toque em entrar.
Ou toque em Exibir senha para ver o que você está
digitando.
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Verificar o status do Wi-Fi do eReader
Para saber se você está conectado à Internet, veja o
ícone de status do Wi-Fi na parte superior da tela.
•

Wi-Fi está em modo de espera para economizar
bateria.

•

O Wi-Fi está desativado.

•

A conexão Wi-Fi está relativamente boa.

•

A conexão Wi-Fi está excelente
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Sincronizar o eReader via Wi-Fi
Para baixar livros para o seu eReader e atualizar o software,
será necessário sincronizar o eReader.
Sincronizando seu eReader Kobo:
•
•
•
•

Baixa eBooks que você comprou recentemente para o
seu eReader Kobo.
Baixa pré-visualizações de eBooks que você adicionou à
sua conta.
Verifica atualizações de software do eReader.
Atualiza marcadores ou anotações que você fez em seus
eBooks.

Para sincronizar o eReader:
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar
3. Toque em Sincronizar agora.

na parte superior da tela.

Desativar o Wi-Fi (modo avião)
Você pode desligar a conexão Wi-Fi do eReader Kobo para
impedir que
ele se conecte à Internet. Isso prolongará a
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vida útil da bateria e permitirá que você use o eReader no avião.
A conexão Wi-Fi será desativada automaticamente se ficar
inativa por mais de cinco minutos.
1. Acesse a tela inicial.
2. Toque no ícone de Wi Fi

na parte superior da tela

Observação: Se não vir o ícone do Wi Fi

, toque no

ícone Sincronizar
na parte superior da tela e depois
toque em Sincronizar agora. Toque no ícone do Wi-Fi
na parte superior da tela quando ele for exibido.
3. Toque no ícone do círculo
ao lado de Wi-Fi:
Ativado.
Se for a mensagem “Cancelar sincronização?” aparecer,
toque em Simpara prosseguir. Quando vir a caixa de
diálogo que diz “Wi-Fi: Desativado”, o eReader não terá
mais acesso à Internet.
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Comprar um livro
Comprar um livro no seu eReader
Quando encontrar o livro que deseja comprar, basta tocar em
Comprar agora e você será encaminhado para finalizar a
compra. Você pode optar por pagar pelo livro com cartões de
crédito, créditos da loja ou vales-presente de parceiros
selecionados. Se você tiver um código promocional, insira-o na
finalização da compra para ter um desconto no livro.
Para comprar um livro:
1.

Vá para a tela inicial.

2.

Toque em

3.

Digite o tı́tulo do livro ou o nome do autor na barra de
pesquisa e toque em Ir no teclado.

4.

Toque no botão Comprar.

Descobrirna parte inferior da tela.

Observação: Caso já tenha comprado na Kobo antes e
salvado seus dados para cobrança, você será
encaminhado diretamente para a tela de confirmaçã o.
Avance para a etapa 6.
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5.

Toque em Adicionar cartão de crédito e use o teclado
para digitar o seu endereço de cobrança e as informaçõ es
de seu cartã o de cré dito.
Observação: Esse é o endereço associado ao seu cartã o
de cré dito. E| necessá rio informá -lo mesmo que você vá
usar um vale presente ou cré dito da loja para pagar pelo
seu pedido. Esse endereço é usado para garantir o cá lculo
correto dos impostos referentes à sua compra.

6.

Clique em Continuar.

7.

Analise seu pedido.
Observação: Caso queira pagar com um vale-presente,
toque em Adicionar vale-presente. Caso queira usar um
có digo promocional, toque em Adicionar código
promocional.

8.

Toque em Comprar agora.

9.

Toque em Continuar comprando para comprar mais
livros ou pressione o botã o Inı́cio para retornar à tela
inicial.
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Encontrar livros no seu eReader
Sobre o menu "Meus livros"
O menu “Meus livros” exibe todos os eBooks que estã o no seu
eReader Kobo.
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em
Meus livros na parte inferior da tela.
Você verá uma lista com todos os seus livros no seu
eReader.
3. Toque na capa de um livro para abrir o livro.
Se vir um ı́cone de download
na capa do livro, significa que
é necessá rio baixar o livro para o seu eReader.
Para baixar o livro, basta tocar na capa dele. E| necessá rio ter
acesso a uma conexã o Wi-Fi para baixar eBooks para o seu
eReader.

39

Pesquisar livros no seu eReader
Para pesquisar um livro que você tem no seu eReader ou na loja
da Kobo, siga as etapas abaixo.
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque no ícone de lupa
na parte superior direito da
tela.
3. Toque no ícone do menu suspenso .
4. Selecione onde gostaria de fazer a pesquisa:
a. Loja da Kobo: Procure eBooks na loja da Kobo.
b. Meus livros: Procure livros que estão na sua
conta da Kobo e no seu eReader.
5. Insira o título de um livro ou o nome do autor.
6. Toque em Irpara ver os resultados.

como excluir livros
Você pode excluir um livro do eReader e da conta da Kobo.
"Excluir um livro de sua conta da Kobo significa que não será
mais possível visualizar o livro em sua biblioteca, mesmo que
você sincronize o eReader."
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Para excluir livros:
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em

Meus livros na parte inferior da tela.

3. Mantenha pressionada a capa ou o tı́tulo do livro.Um
menu será exibido.
4. Toque em Remover.
5. Selecione uma destas opçõ es:
a. Remover download: Remover o livro do seu
eReader tendo a opçã o de baixar novamente o
item da nuvem da Kobo quando quiser. Você
ainda verá a capa do livro no seu eReader. Esta
opçã o é selecionada automaticamente.
b. Remover dos Meus livros: Excluir o livro da sua
conta da Kobo e de todos os seus dispositivos.
Você nã o verá mais a capa do livro no seu
eReader ou nos aplicativos Kobo.
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Ler livros no seu eReader
Pular Capítulos
1.

Durante a leitura, toque no centro da tela.

2.

O menu Leitura aparecerá .

3.

Toque no ı́cone Pró ximo capı́tulo ou
anterior na parte inferior da tela.

Capı́tulo

Folhear o livro
Para procurar seu livro rapidamente:
1.

Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura,
toque no centro da pá gina.

2.

Arraste o ı́cone do cı́rculo
na barra de navegaçã o para
a esquerda ou para a direita para folhear o livro todo.
Será exibida uma pré via da pá gina no centro da tela.

3.

Toque na pré via da pá gina no centro da tela para iniciar a
leitura.
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Visualizar o índice
Para ver o índice:
1.

Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura,
toque no centro da pá gina.

2.

Toque no ı́cone I|ndice

3.

Toque no capı́tulo que deseja ler.

na parte inferior da tela.

Alterar o tamanho da fonte, o espaçamento entre
linhas e as margens
Quando estiver lendo um livro, você pode ajustar o tamanho do
texto para facilitar a leitura para a sua visão. Na maioria dos
livros, o eReader oferece vários tamanhos de texto diferentes.
Para mudar a aparência do texto:
1.

"Para que o Menu de leitura seja exibido, toque no centro
da pá gina."

2.

Toque no ı́cone de

3.

Ajuste o tamanho ou estilo da fonte:

texto.
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a. Para alterar o estilo do texto, ao lado de “Tipo da
fonte”, toque na seta do menu suspenso
.
b. To Para aumentar ou reduzir o tamanho do texto,
ao lado de ‘Tamanho da fonte’, toque nos sinais +
ou – ou arraste o ı́cone do cı́rculo
, ao lado de
Tamanho da fonte, para a esquerda ou para a
direita .
c. Para adicionar mais espaço entre linhas de texto,
toque nos sinais + ou - ao lado de Espaçamento
entre linhas.
d. Para adicionar mais espaço em torno das borda
da tela, toque nos sinais + ou - ao lado de
Margens.
4.

Para alterar alinhamento do texto nas bordas, selecione
uma das opçõ es de alinhamento:
•

Usa as configurações padrão para o seu livro.

•

Alinha o texto em ambos os lados.

•

Alinha o texto na lateral esquerda da tela.
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Ao terminar de personalizar seu livro, toque em qualquer lugar
da tela para voltar a ler.
Observações:
•

Ao alterar o modo de exibiçã o do texto, o eReader grava
suas preferê ncias de tamanho e estilo e as aplica a todos
os outros livros que você estiver lendo.

•

Se você estiver lendo um PDF, nã o é possı́vel alterar o
tamanho ou estilo do texto, mas é possı́vel ampliar para
aumentar toda a pá gina e facilitar a leitura.

Como marcar páginas
Use marcadores para marcar as partes favoritas do seu livro.
Para marcar uma página:
•

Durante a leitura, toque no canto superior direito da
pá gina. Um marcador será exibido no canto superior
direito da pá gina.

Como encontrar um marcado:
1.

Para que o Menu de leitura seja exibido durante a leitura,
toque no centro da pá gina.
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2.

Toque no ı́cone Mais

na parte inferior da tela.

3.

Ao lado do marcador que você deseja acessar, toque em
Marcador. Você será encaminhado para a pá gina
marcada.
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Sobre o aplicativo Kobo Desktop
O Kobo Desktop é um aplicativo gratuito para PC ou Mac que
permite comprar na loja da Kobo e gerenciar livros no seu
eReader.
O Kobo Desktop permite que você:
•

Adicionar e excluir livros no eReader.

•

Leia livros que comprou na Kobo.

•

Compre livros utilizando seu computador.

•

Sincronize o eReader.

Para baixar o Kobo Desktop, acesse:
https://www.kobo.com/us/en/p/desktop
Para mais informações sobre o aplicativo Kobo Desktop, acesse:

https://help.kobo.com.
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Pegar livros emprestados de uma biblioteca
pública
OverDrive é um serviço gratuito oferecido por bibliotecas
públicas que permite pegar eBooks emprestados das coleções
digitais delas. Observação: O OverDrive pode não estar
disponível na biblioteca da sua região. Alguns títulos da Kobo
podem não estar disponíveis na sua biblioteca e alguns títulos da
biblioteca podem não estar disponíveis na Kobo.
Com o OverDrive no seu eReader Kobo, você precisa apenas de
um cartão de biblioteca e conexão Wi-Fi para alugar eBooks da
sua biblioteca pública. Procure, alugue e faça reserva de livros
da biblioteca diretamente no seu eReader.
Encontre bibliotecas locais que suportam o OverDrive.
Para encontrar a biblioteca mais próxima compatível com o
OverDrive, vá até overdrive.com e clique em Encontrar
bibliotecas perto de você. Você verá um mapa com as bibliotecas
compatíveis com o OverDrive.
Observação: O OverDrive pode não estar disponível no seu país.
O OverDrive está disponível na maioria das bibliotecas públicas
no: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova
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Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Taiwan e Hong
Kong. As seleções de livros diferem entre as biblioteca.
Configurando o OverDrive em seu eReader
Para emprestar eBooks com o OverDrive, você precisará entrar
usando as informações do seu cartão da biblioteca, Facebook ou
uma conta existente no OverDrive.
Antes de iniciar, é necessário:
•
•

um cartão válido da sua biblioteca local.
uma conexão Wi-Fi ativa.

1. Vá para a tela inicial.
2.
3.
4.
5.

Toque no ícone
Mais na parte inferior da tela.
Toque em Configurações.
Toque em OverDrive.
Toque em Começar.

Toque em Criar conta para criar uma conta OverDrive, ou toque
em Entrar no OverDrive para encontrar a sua biblioteca e entrar
com o seu cartão da biblioteca, Facebook ou uma conta existente
no OverDrive.
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Como emprestar livros usando o OverDrive
Após ter entrado em sua biblioteca, poderá emprestar livros em
seu eReader.
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em
Descobrirna parte inferior da tela.
3. Pesquise o livro que você deseja emprestar.
4. Toque na capa ou no título do livro que deseja
emprestar.
5. Toque no ícone Mais
.
6. Toque em Procurar com o OverDrive.
Se o livro estiver disponível, você verá um diálogo que confirma
que você retirou o livro. Basta sincronizar seu eReader para ver
o livro na sua tela de Início. Se o livro não estiver disponível,
você terá a opção de reservá-lo. Quando o livro estiver
disponível, você receberá um e-mail de notificação.
Itens que você emprestou são devolvidos automaticamente no
fim do período de empréstimo.
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Como exibir seus livros do OverDrive
Depois de emprestar livros do OverDrive, classifique a exibição
dos livros para mostrar apenas livros que você emprestou da
sua biblioteca pública.
Classificar seus livros permite facilmente ver todos os livros que
você emprestou do OverDrive.
1. Vá para a tela inicial.
2. Toque em

Meus livros na parte inferior da tela.

3. Toque em Filtro próximo à parte superior da tela.
4. Toque em OverDrive.
Você verá todos os livros que emprestou usando o OverDrive.
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Solução de problemas para o seu eReader
Corrigir a conta do seu eReader
Se faltarem livros no seu eReader, tente corrigir a sua conta da
Kobo.
Você precisará ter acesso a uma conexão Wi-Fi ativa antes de
iniciar.
1.

Vá para a tela inicial.

2.

Toque no ı́cone

3.

Toque em Configurações.

4.

Toque em Informações do dispositivo.

5.

Ao lado de ‘Corrigir sua conta da Kobo’, toque em
Corrigir.

6.

Toque em Corrigir agora.

Mais na parte inferior da tela.

O processo de reparo da conta será iniciado. Se você tiver
muitos livros, poderá demorar um pouco.
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Desligamento forçado do eReader
Se o eReader estiver travado ou não responder, experimente
desligá-lo à força.
1.

Mantenha o botã o de ligar/desligar pressionado até que
a tela Desligado seja exibida.
Observação: Se a tela Hibernando aparecer, ligue
novamente o eReader e experimente desligá -lo mais uma
vez.

2.

Mantenha pressionado o botã o de ligar/desligar para
ativar o eReader.

Se o eReader estiver travado e não for possível desligá-lo,
experimente carregá-lo

Sair do eReader
Sair do seu eReader e depois entrar novamente també m pode
solucionar alguns problemas comuns. Ao entrar novamente, seu
eReader iniciará o processo de configuraçã o mais uma vez. Será
necessá rio inserir o endereço de e-mail associado à sua conta da
Kobo e senha para configurar o eReader com uma conexã o WiFi.
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Sincronize seu eReader antes de continuar, assim, você nã o
perderá as ú ltimas marcaçõ es, observaçõ es ou marcas de
destaque que tiver feito aos seus livros.
1.

Vá para a tela inicial.

2.

Toque no ı́cone

3.

Toque em Configurações.

4.

Toque em Contas.

5.

Em baixo de Kobo, toque Sair.

6.

Toque em Sair.

Mais na parte inferior da tela.

Depois de sair, você precisará configurar seu eReader. Depois de
configurar e entrar no eReader, sincronize-o para ter acesso aos
seus livros.
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Redefinir seu eReader para a configuração de
fábrica
Restabeleça a configuração de fábrica do seu eReader Kobo para
restaurar as configurações originais do eReader. Depois de uma
reconfiguração de fábrica, será necessário configurar e
sincronizar novamente o eReader.
Se reconfigurar o seu eReader, você:
•

•
•
•
•

Removerá todos os livros do eReader. Os livros
comprados na Kobo poderão ser baixados novamente
após a reconfiguração de fábrica.
Perderá todos os marcadores e anotações que você fez
em seus livros desde a última sincronização do eReader.
Desconectará sua conta do eReader.
Redefinirá todas as configurações e preferências.
O eReader voltará à configuração original.

Para redefinir o seu eReader:
1.

Vá para a tela inicial.

2.

Toque no ı́cone

3.

Toque em Configurações.

4.

Toque em Informações do dispositivo.

Mais na parte inferior da tela.
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5.

Toque em Reconfiguração de fábrica em baixo de
Avançado.

6.

Toque em Redefinir agora.

Apó s redefinir o eReader, siga as etapas na tela para
configurá -lo novamente.

Redefinir manualmente o seu eReader
Se a reconfiguração de fábrica não solucionar o problema, você
poderá executar manualmente uma reconfiguração de fábrica
para restaurar as configurações originais do eReader.
Depois da reconfiguração de fábrica manual, será necessário
configurar e sincronizar novamente o eReader.
Se a reconfiguração de fábrica não solucionar o problema, você
poderá executar manualmente uma reconfiguração de fábrica
para restaurar as configurações originais do eReader.
Depois da reconfiguração de fábrica manual, será necessário
configurar e sincronizar novamente o eReader.
Antes de iniciar:
•

Carregue o eReader por pelo menos 1 hora.
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•

Certifique-se de que tem acesso a uma conexão Wi-Fi.

1.

Ligue seu computador.

2.

Conecte o cabo de alimentaçã o USB-C ao eReader e ao
computador.

3.

Mantenha o botã o de ligar/desligar pressionado até ver a
tela preta 'Desligado'.

4.

Aguarde a luz do eReader apagar.

5.

Mantenha pressionado o botã o de ligar/desligar no
eReader por 30 segundos.

6.

Aguarde a tela Restaurar aparecer.
A tela do eReader ficará preta e o processo de
restauraçã o será iniciado.

Depois de concluir o processo de reinicialização, siga as
instruções na tela para configuração do eReader. É necessário o
acesso a uma conexão Wi-Fi ativa ou conexão à internet para
concluir a configuração. Use também o aplicativo Kobo
Desktoppara configurar o eReader usando o computador.
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Necessitas de ajuda?
Para receber ajuda e informar-se melhor sobre o seu eReader e
outros produtos Rakuten Kobo, acesse:
https://help.kobo.com

Informações sobre segurança, regulamentação e
garantia
Há informações importantes sobre segurança, regulamentação e
garantia do seu eReader Kobo no site da Kobo:
•
•

https://help.kobo.com
www.kobo.com/userguides

Observação: A Declaração de Conformidade pode variar entre
diferentes modelos do eReader Kobo. O site traz informações
sobre como localizar o número de modelo de seu eReader Kobo.
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