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A Kobo e-könyv-olvasó alapvető beállításai
A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása
A bekapcsológomb az e-könyv-olvasó hátoldalán található.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolható vagy alvó állapotba helyezhető,
ha éppen nem olvas. Az akkumulátor mindkét esetben tovább
bírja.
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A fő különbség, hogy amikor az e-könyv-olvasót, majd
felébreszti, akkor közvetlenül a legutoljára megtekintett
kijelzőre jut. Ez lehet egy könyv egyik oldala, a Kobo Store
áruház vagy egy könyvtári terület. Ha kikapcsolja az e-könyvolvasót, az ismételt bekapcsoláskor visszajut a
Kezdőképernyőre.
Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó elaltatásakor
megszakadhat többek között a könyvtár-szinkronizálás és a
vezeték nélküli kapcsolat.
Az e-könyv-olvasó bekapcsolása:
•

Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amı́g az e-kö nyvolvasó be nem kapcsol.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolása:
•

Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amı́g a kijelző n meg
nem jelenik a „Kikapcsolva” felirat.

Az e-könyv-olvasó elaltatása:
•

Nyomja meg és gyorsan engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó felébresztése alvásból:
•

Nyomja meg és engedje el a bekapcsológombot.
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Az e-könyv-olvasó töltése
A Kobo e-könyv-olvasó első használata előtt legalább egy órán át
tölteni kell a készüléket.
A Kobo e-könyv-olvasó teljesen feltöltött akkumulátora a
készülék használatának gyakoriságától függően akár két
hónapig is bírhatja. Ha lehetséges, a mellékelt USB-C-kábellel
töltse a Kobo e-könyv-olvasót.
Ha az USB-C-kábel cserére szorul, bárhol beszerezhet egy újat,
ahol USB-C-kábelt árulnak.
Az e-könyv-olvasó töltéséhez tegye a következőket.
1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az USB-C-kábelt az e-könyv-olvasóhoz és
a számítógéphez.

Az e-könyv-olvasó töltése közben folytatható az olvasás. Az
akkumulátor töltöttségi állapota a kijelző jobb felső sarkában
látható.
A Kobo e-könyv-olvasó bármely 5 V-os, 2 A-es USB-C-adapterrel
is tölthető.
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Megjegyzés: Ha eltérő elektromos rendszerű országba utazik, a
Kobo e-könyv-olvasó konnektorból való töltése előtt
gondoskodjon a megfelelő átalakítóról.

Akkumulátor
ikon

Jelentése
Az e-könyv-olvasó lemerült.
Az e-könyv-olvasó töltődik.
Az e-könyv-olvasó részlegesen fel van
töltve.
Az e-könyv-olvasó teljesen fel van töltve.
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Oldalak lapozása a lapozógombokkal

Lapozás előre és vissza: Nyomja meg a felső vagy az alsó
lapozógombot. Attól függően, hogy miként tartja az e-könyvolvasót, a lapozógomb automatikusan alkalmazkodik a
tájoláshoz, így a felső gombbal lehet visszafelé, az alsó gombbal
pedig előrefelé lapozni.
A lapozógombok megfordítása:A lapozógombok iránya
megfordítható, így a felső gombbal lehet előrefelé, az alsó
gombbal pedig visszafelé lapozni. Ehhez lépjen a
Kezdőképernyőre, és koppintson a kijelző alján látható
Továbbiak lehetőségre. Ezután koppintson a Settings
(Beállítások) lehetőségre, majd pedig a Reading Settings
(Olvasási beállítások) elemre. A „Button Controls”
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(Gombvezérlés) alatt koppintson az Inverted (Fordított)
lehetőségre.
Gyors lapozás: Az oldalak gyors átugrásához tartsa nyomva a
lapozógombok valamelyikét a könyv átlapozása érdekében.

A képernyőn használható kézmozdulatok
Bekapcsolt e-könyv-olvasó esetén a kijelző megérintésével
nyithatók meg a könyvek, lapozhatók az oldalak, választhatók ki
az elemek, és végezhetők egyéb műveletek.
•

Koppintás: A kijelző gyengéd megérintésével
megnyithatók a könyvek, lapozhatók az oldalak,
kiválaszthatók a menük, és végezhetők egyéb műveletek.
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•

Pöccintés: Ezzel a kézmozdulattal lapozhatók az oldalak
és görgethetők a menük.

•

Nyomva tartás: Érintse meg a képernyőt, és tartsa rajta
az ujját.
Ezt a kézmozdulatot a könyvborítókon és könyvcímeken
alkalmazva további lehetőségek jeleníthetők meg. A
kézmozdulat lehetővé teszi továbbá a szövegek olvasás
közben történő kijelölését is. Tartson nyomva egy szót,
engedje el, az e-könyv-olvasó pedig aláhúzza a kijelölést,
és egy-egy kört jelenít meg a szó mindkét végén. A körök
elhúzásával további szöveg jelölhető ki.
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•

Húzás: PDF olvasásakor, és az oldal felnagyításakor az
oldal elhúzásával megtekinthető annak minden része.
Ehhez érintse meg a kijelző bármely pontját, és finoman
mozdítsa el az ujját. Az oldal az ujját követve elmozdul.

A kijelző fényerejének állítása
Az e-könyv-olvasó beépített világítással rendelkezik, amely
lehetővé teszi a
sötétben olvasást.
A kijelző fényereje többféleképpen állítható:
•
•

Olvasás közben pöccintsen felfelé vagy lefelé a kijelző bal
szélén.
A Kezdőképernyőn koppintson a képernyő tetején
található
fényerő ikonra, majd húzza a
alatti kör ikont balra vagy jobbra.

Fényerő
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A Természetes fény funkció használata
A Természetes fény funkcióval beállítható a kijelző színe. A
színek az éjszakai olvasáshoz való narancssárga gyertyafény
színétől a nappali olvasáshoz használható fehér napfény színéig
terjednek.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2.
3.
4.
5.
•

•

Koppintson a kijelző tetején látható
Fényerő ikonra.
Koppintson a „Bedtime” (Alvásidő)
legördülő nyílra.
Jelölje ki azt az időt, amikor általában aludni tér.
A kijelző színének állítása:
Ahhoz, hogy az e-könyv-olvasó automatikusan állíthassa
a kijelző színét, győződjön meg róla, hogy az „Auto”
(Automatikus) felirat melletti kör ikon jobbra van tolva
.
A Természetes fény beállításainak kézi módosításához
győződjön meg róla, hogy az „Auto” felirat melletti kör
ikon balra van tolva

.

•

Húzza a
kör ikont a
Nap ikon felé, hogy a
nappali olvasáshoz a kijelző fehér színnel világítson.

•

Húzza a
kör ikont a
Hold ikon felé, hogy az
éjszakai olvasáshoz a kijelző narancssárgán világítson.
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•

Megjegyzés: A Természetes fény kézi állításakor az ekönyv-olvasó nem állítja be automatikusan a kijelző
színét a napszaknak megfelelően.

Az e-könyv-olvasó használata víz közelében
A legjobb olvasási élmény érdekében az e-könyv-olvasó
kijelzőjének és az Ön kezének száraznak kell lennie. Ha nedves a
képernyő, törölje meg egy száraz kendővel. A képernyő esetleg
nem a várt módon reagál, ha nedves állapotban vagy víz alatt
használják.
Ha az e-könyv-olvasó a következők egyikétől nedvesedik be,
azonnal öblítse le csapvízzel, és használat előtt szárítsa meg.
Ezzel meghosszabbítható az e-könyv-olvasó élettartama.
•
•
•

Sós víz
Szappanos víz
Úszómedence klóros vize

A Kobo e-könyv-olvasó vízállósága
Az e-könyv-olvasó a következő utasítások betartása mellett
legfeljebb 1 órán át 2 méter (6,5 láb) mélyre meríthető
édesvízbe.
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Az e-könyv-olvasó IPX8 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy tesztelések során bizonyos feltételek mellett
vízállónak minősítették.
Itt található néhány tennivaló, amivel elkerülhető, hogy az ekönyv-olvasó károsodást szenvedjen a víztől. Fontos tudni, hogy
az e-könyv-olvasó nem por- és homokálló.
•
•
•
•
•

Mielőtt csatlakoztatná az USB-töltőt az e-könyvolvasóhoz, szárítsa ki az USB-portot.
Kerülje, hogy az e-könyv-olvasó erősen áramló vízbe,
például vízesés alá vagy hullámok közé kerüljön.
Ne töltse az e-könyv-olvasót vízben vagy víz közelében,
illetve magas páratartalmú helyeken.
Az e-könyv-olvasó nem lebeg a vízen. Ne merítse vízbe 2
méternél (6,5 láb) mélyebbre.
Ne merítse vízbe az e-könyv-olvasót 60 percnél
hosszabb ideig.
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Képernyő tájolásának zárolása
Az e-könyv-olvasó kijelzője képes automatikusan fekvő vagy álló
tájolásra fordulni.
A kijelző automatikus elforgatási módjában a képernyő tetején
egy

automatikus elforgatási ikon látható. Kikapcsolt

automatikus elforgatási funkció esetén a
jelenik meg.

vagy a

ikon

A Kobo e-könyv-olvasó Kezdőképernyőjének
bemutatása
Az e-könyv-olvasó bekapcsolásakor a Kezdőképernyő jelenik
meg először.
Néhány, a Kezdőképernyőn elvégezhető művelet:
•

Az e-könyv-olvasó szinkronizálása és frissítése: A
szinkronizálási funkció a legújabb szoftverfrissítésekkel
és a Kobo áruházából vásárolt könyvekkel frissíti az ekönyv-olvasót. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásához
koppintson a

szinkronizálás ikonra.
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•

•

Könyvek vásárlása: Olvasnivalót keres? A
Keresés
ikonra koppintva könyveket kereshet az e-könyvolvasón, illetve böngészhet a Kobo Store áruház.
Könyvek olvasása: Az olvasás megkezdéséhez
koppintson a könyvborítóra.

Ugrás a Kezdőképernyőre:
•

Olvasás közben: Koppintson a kijelző közepére.
Megjelenik az Olvasás menü. Koppintson a Vissza a
Kezdőoldalra lehetőségre.

Koppintson a Kezdőképernyőn lévő következő ikonok
bármelyikére:
•

Továbbiak ikon
Megnyitja az e-könyv-olvasó menüt.

•

Wi-Fi ikon
Megjeleníti az elérhető Wi-Fi-hálózatokat, és
csatlakozhat azokhoz.

•

Fényerő ikon
A képernyő fényerejét állítja.
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•

Akkumulátor ikon
Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát, és
módosítja az energiatakarékossági beállításokat.

•

Szinkronizálás ikon
Letölti a legutóbb vásárolt könyveket az e-könyvolvasóra, és frissíti annak szoftverét, ha van elérhető
frissítés.

•

Keresés ikon
Könyveket keres a Kobo e-könyv-olvasón, és új
könyveket vásárol a Kobo Store áruházban.
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Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának
használata
Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fihálózathoz
Csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra, hogy könyveket
töltsön le az e-könyv-olvasó készülékre, és könyveket vásároljon
a készülékével.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található
Szinkronizálás
ikonra.
3. Koppintson a Szinkronizálás lehetőségre.
Az e-könyv-olvasó megpróbál csatlakozni a Wi-Fi-hez. Ez
eltarthat
egy darabig.
A rendszer felkéri, hogy válasszon vezeték nélküli
hálózatot.
4. Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.
Ha egy hálózat mellett
Lakat ikon látható, akkor
a hálózathoz történő csatlakozás jelszót igényel.
5. Ha a rendszer hálózati jelszót kér, a
billentyűzet használatával írja be a jelszót, majd
koppintson a Csatlakozás lehetőségre.
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A beírt karakterek megjelenítéséhez koppintson a Jelszó
megjelenítése lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése
Annak kiderítéséhez, hogy csatlakozik-e az internethez,
ellenőrizze a Wi-Fi
állapotát jelző ikont a kijelző tetején.
•

A Wi-Fi az akkumulátor töltöttségének megóvása
érdekében készenléti módban van.

•

A Wi-Fi ki van kapcsolva.

•

Közepesen jó Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik.

•

Kiváló Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik
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Az e-könyv-olvasó szinkronizálása Wi-Fi
használatával
Ahhoz, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasójára és
frissítse a szoftvert, az e-könyv-olvasót szinkronizálni kell.
A Kobo e-könyv-olvasó szinkronizálása:
•
•
•
•

Töltse le a mostanában vásárolt e-könyveket a Kobo ekönyv-olvasóra.
Letölti a fiókhoz hozzáadott e-könyvek előzetesét.
Ellenőrzi az e-könyv-olvasó szoftverfrissítéseit.
Frissíti az e-könyvekhez hozzáadott könyvjelzőket vagy
jegyzeteket.

Az e-könyv-olvasó szinkronizálása:
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található
Szinkronizálás
ikonra.
3. Koppintson a Szinkronizálás lehetőségre.
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A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód)
A Wi-Fi kikapcsolásával leállítható a Kobo e-könyv-olvasó
internetkapcsolata. Ez meghosszabbítja az e-könyv-olvasó
akkumulátorának élettartamát, és lehetővé teszi az e-könyvolvasó repülőgépen történő használatát.
A Wi-Fi-kapcsolat automatikusan kikapcsol, ha
öt percnél hosszabb ideig inaktív.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található
Megjegyzés: Ha nem látható a

Wi-Fi ikonra

Wi-Fi ikon,

koppintson a képernyő tetején található
Szinkronizálás ikonra, majd koppintson a
Szinkronizálás lehetőségre. Koppintson a kijelző
tetején található

Wi-Fi ikonra, amikor megjelenik.

3. Koppintson a Wi-Fi melletti
kör ikonra:
Bekapcsolva.
Ha megjelenik a „Megszakítja a szinkronizálást?” üzenet,
a folytatáshoz koppintson az Igen lehetőségre. Amikor
megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben az olvasható,
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hogy Wi-Fi: Kikapcsolva, akkor az e-könyv-olvasó nem
fér hozzá az internethez.
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Hangoskönyvek hallgatása
Ha hangoskönyveket szeretne hallgatni az e-könyv-olvasóval,
párosítania kell vele egy Bluetooth-hangszórót vagy fejhallgatót.
Csak Bluetooth-fejhallgató és -hangszóró párosítható az ekönyv-olvasóval.

A Bluetooth bekapcsolá sa az e-kö nyv-olvasó n
Állítsa párosítási módba a fejhallgatót vagy a hangszórót, majd
az alábbi lépések végrehajtása előtt helyezze a Bluetoothfejhallgatót vagy -hangszórót az e-könyv-olvasó közelébe.
Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató csatlakoztatása:
1.

Lépjen a Kezdőképernyőre.

2.

Koppintson a Továbbiak lehetőségre.

3.

Koppintson a Settings (Beállítások) lehetőségre.

4.

Koppintson a Bluetooth Connection (Bluetoothkapcsolat) lehetőségre.
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5.

A Bluetooth bekapcsolásához koppintson a
„Bluetooth” melletti

6.

kör alakú ikonra.

Koppintson a Bluetooth-készülék nevére.
A Bluetooth-készülék neve alatt megjelenik a
„Connected” (Csatlakoztatva) felirat.

Eltarthat egy kis ideig, amíg a készülék neve megjelenik a listán.
Párosítási problémák hibaelhárítása
Ha a Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó párosításával
kapcsolatban problémák merülnek fel, kapcsolja be és ki
Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó Bluetooth-funkcióját.
Ezt követően próbálkozzon újra a párosítási művelettel.
A fejhallgató vagy a hangszóró párosítási módjának beállításával
kapcsolatos részletekért forduljon a fejhallgató vagy a
hangszóró gyártójához.
További hibaelhárítási lépések a „Kobo Súgó” webhelyen:
https://help.kobo.com.
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Hangoskö nyv megnyitá sa
Hangoskönyv megnyitása az e-könyv-olvasón:
1.

Lépjen a Kezdőképernyőre.

2.

Koppintson a kijelző alján található My Books (Saját
könyvek) lehetőségre.

3.

Koppintson a meghallgatni kívánt hangoskönyvre.

Tipp: A hangoskönyvszűrő használatakor csak az e-könyvolvasón található hangoskönyvek jelennek meg böngészésre. Ha
nem látja a keresett hangoskönyvet, akkor valószínűleg helyre
kell állítani a Kobo-fiókot az e-könyv-olvasón.
A Kobo-fiók helyreállítása
1. Lé pjen a Kezdő ké pernyő re.
2. Koppintson a Továbbiak lehető sé gre.
3. Koppintson a Settings (Beállítások) lehető sé gre.
4. Koppintson a Device information
(Készülékinformáció) lehető sé gre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fió k
helyreá llı́tá sa) melletti Repair (Helyreállítás)
lehető sé gre.
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6. Koppintson a Repair now (Helyreállítás most)
lehető sé gre.

A hangoskö nyvlejá tszó vezé rlő elemei
Hangoskönyv lejátszása vagy szüneteltetése
•

A hangoskönyv lejátszásának elindításához vagy
megállításához koppintson a

Lejátszás vagy a

Szüneteltetés ikonra.
Hangerő szabályozása
A Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató hangerejének
szabályozása az e-könyv-olvasóval:
1.

Koppintson a

kijelző tetején található

Hangerő ikonra
2.

A hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez
húzza el balra vagy jobbra a

kör ikont.
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Vissza- vagy előreugrás
A hangoskönyvben egyszerre 30 másodpercet ugorhat előre vagy
vissza.
•

30 másodperccel történő visszaugrás: Koppintson a
ikonra.

•

30 másodperccel történő előreugrás: Koppintson a
ikonra.

Hangoskönyvek átfutása
Ha egy hangoskönyv teljes fejezetét át szeretné futni, húzza el
balra vagy jobbra a

kör ikont az idővonalon.

Lejátszási sebesség állítása
Lehetőség

van

a

hangoskönyve

lejátszási

sebességének

csökkentésére és növelésére. A lejátszási sebesség 0,5X (az
eredeti lejátszási sebesség fele) és 3X (az eredeti lejátszási
sebesség háromszorosa) között állítható.
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A lejátszási sebesség állítása:
1. Koppintson a kijelző tetején található 1X ikonra.
2. Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet.
A tartalomjegyzék megnyitása
A hangoskönyv tartalomjegyzékének böngészése:
1.

Koppintson a

tartalomjegyzék ikonra.

2.

Válassza ki a meghallgatni kívánt fejezetet.

Megjegyzés: A hangoskönyv hallgatásának megkezdése előtt
lehetséges, hogy le kell tölteni néhány fejezetet. A hangoskönyv
fájlméretétől és a Wi-Fi-kapcsolat sebességétől függően egy
fejezet letöltése több percig is eltarthat.
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Könyvek vásárlása
Kö nyvek vá sá rlá sa az e-kö nyv-olvasó val
Amikor talál egy könyvet, amelyet meg szeretne vásárolni,
egyszerűen koppintson a Buy Now (Vásárlás most) lehetőségre,
amellyel eljut a kasszához. A könyv kifizetéséhez használhat
Visa-kártyát, MasterCard-kártyát, áruházi kedvezményre
jogosító kártyát, és kiválasztott partnerek ajándékkártyáit. Ha
rendelkezik promóciós kóddal, azt a kasszánál beírva
kedvezményt kaphat a könyvek vásárlására.
Könyv vásárlása:
1.

Lé pjen a Kezdő ké pernyő re.

2.

Koppintson a kijelző aljá n talá lható
Discover
(Felfedezés) lehető sé gre.
Megjegyzé s: Hangoskö nyvek vá sá rlá sá hoz koppintson az
Audiobooks (Hangoskönyvek) fü lre, hogy csak a
hangoskö nyvek jelenjenek meg bö ngé szé sre.

3.

A kereső sá vba ı́rja be egy kö nyv cı́mé t vagy szerző jé nek
nevé t, é s a billentyű zeten koppintson a Go (Ugrás)
lehető sé gre.
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4.

Koppintson a Buy (Vásárlás) gombra.
Megjegyzés: Ha korá bban má r vá sá rolt a Kobo
haszná latá val, é s elmentette a szá mlá zá si adatait, egybő l
a megerő sı́té si kijelző re jut. Ugorjon a 6. lé pé sre.

5.

Koppintson az Add credit card (Bankkártya
hozzáadása) lehető sé gre, é s a billentyű zet haszná latá val
adja meg a szá mlá zá si cı́met é s a bankká rtya adatait.
Megjegyzés: Ez a bankká rtyá hoz tartozó cı́m. Ezt mé g
akkor is meg kell adnia, ha á ruhá zi kedvezmé nyre
jogosı́tó ká rtyá val vagy ajá ndé kká rtyá val fizeti ki a
rendelé st – a cı́m alapjá n szá mı́tja ki a rendszer a
vá sá rlá skor felszá mı́tandó adó kat.

6.

Koppintson a Continue (Folytatás) lehető sé gre.

7.

Tekintse á t a rendelé st.
Megjegyzés: Ha ajá ndé kká rtyá val szeretne fizetni,
koppintson az Add gift card (Ajándékkártya
hozzáadása) lehető sé gre. Ha promó ció s kó dot kı́vá n
haszná lni, koppintson az Add promo code (Promóciós
kód hozzáadása) lehető sé gre.

8.

Koppintson a Buy Now (Vásárlás) lehető sé gre.
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9.

Koppintson a Keep Shopping (Vásárlás folytatása)
lehető sé gre tová bbi kö nyvek vá sá rlá sá hoz, vagy a
kezdő ké pernyő re tö rté nő visszalé pé shez nyomja meg a
Kezdő ké pernyő gombot.
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Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval
A „Saját könyvek” menü bemutatása
A „Sajá t kö nyvek” menü ben jelenik meg a Kobo e-kö nyv-olvasó n
talá lható ö sszes e-kö nyv.
1. Lé pjen a Kezdő ké pernyő re.
2. Koppintson a kijelző aljá n talá lható
My Books
(Saját könyvek) lehető sé gre.
Megjelenik az e-kö nyv-olvasó n talá lható ö sszes kö nyv
listá ja.
Tipp: Koppintson a kijelző tetejé hez kö zel talá lható
Filter (Szűrő) lehető sé gre, majd vá lassza ki azt a
fá jltı́pust, amely szerint rendezni kı́vá nja a megjelenő
tartalmat. Ha pé ldá ul csak a sajá t hangoskö nyveit
szeretné megjelenı́teni, koppintson az Audiobooks
(Hangoskönyvek) szű rő re.
3. Kö nyv megnyitá sá hoz koppintson a kö nyvborı́tó ra.
Ha a kö nyvborı́tó n
letö lté si ikon jelenik meg, az azt jelenti,
hogy a kö nyvet le kell tö ltenie az e-kö nyv-olvasó ra.
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A kö nyv letö lté sé hez koppintson a kö nyvborı́tó ra. Az ekö nyveknek az e-kö nyv-olvasó ra tö rté nő letö lté sé hez Wi-Fikapcsolat szü ksé ges.
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Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval
Az e-könyv-olvasón vagy a Kobo áruházban található könyvek
kereséséhez tegye a következőket.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható
Nagyító ikonra.
3. Koppintson a
legördülő ikonra.
4. Válassza ki a keresés helyét:
a. Kobo Store: Könyvek keresése a Kobo
áruházban.
b. Saját könyvek: Könyvek keresése a Kobofiókban és az e-könyv-olvasón.
5. Adja meg a könyv címét vagy szerzőjének nevét.
6. A találatok megtekintéséhez koppintson a Go (Ugrás)
lehetőségre.

Kö nyvek tö rlé se
Lehetőség van a könyvek törlésére az e-könyv-olvasóról és a
Kobo-fiókból. Egy könyvnek a Kobo-fiókból való törlése azt
jelenti, hogy a könyv nem jelenik meg a Könyvtárban még az ekönyv-olvasó szinkronizálását követően sem.
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Könyv törlése:
1. Lé pjen a Kezdő ké pernyő re.
2. Koppintson a kijelző aljá n lá tható
könyvek) lehető sé gre.

My Books (Saját

3. Tartsa nyomva egy kö nyv borı́tó já t vagy cı́mé t.
Megjelenik egy menü .
4. Koppintson a Remove (Eltávolítás) lehető sé gre.
5. Vá lasszon a kö vetkező lehető sé gek kö zü l:
a. Letöltés eltávolítása: Eltá volı́tja a kö nyvet az ekö nyv-olvasó ró l, de azt ké ső bb a Kobo Cloud
szolgá ltatá sá ró l ú jra letö ltheti. A kö nyv borı́tó ja
tová bbra is megjelenik az e-kö nyv-olvasó n. Ez a
lehető sé g automatikusan ki van jelö lve.
b. Remove from My Books (Eltávolítás a Saját
könyvekből): Tö rli a kö nyvet a Kobo-fió kbó l é s
az ö sszes ké szü lé ké rő l. A kö nyvborı́tó tö bbé nem
jelenik meg az e-kö nyv-olvasó n é s a Kobo
alkalmazá sokban.
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Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval
Fejezetek átugrása
1.

Olvasá s kö zben koppintson a kijelző kö zepé re.

2.

Megjelenik az Olvasá s menü .

3.

Koppintson a kijelző aljá n lá tható
vagy Elő ző fejezet ikonra.

Kö vetkező fejezet

Könyvek átlapozása
Könyv gyors átlapozása:
1.

Olvasá s kö zben koppintson egy oldal kö zepé re az Olvasá s
menü megjelenı́té sé hez.

2.

Hú zza a navigá ció s sá vban lá tható
kö r ikont balra
vagy jobbra a teljes kö nyv á tlapozá sá hoz. A kijelző
kö zepé n megjelenik az oldal elő né zete.

3.

Az olvasá s megkezdé sé hez koppintson az oldalnak a
kijelző kö zepé n megjelenő elő né zeté re.
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A tartalomjegyzék megtekintése
A tartalomjegyzék megtekintése:
1.

Olvasá s kö zben koppintson egy oldal kö zepé re az Olvasá s
menü megjelenı́té sé hez.

2.

Koppintson a kijelző aljá n lá tható
ikonra.

3.

Koppintson az olvasni kı́vá nt fejezetre.

Tartalomjegyzé k

Betűméret, sorköz és margók módosítása
Könyv olvasásakor a szemnek könnyebb olvasás érdekében
módosítható a szöveg mérete. Az e-könyv-olvasó a legtöbb
könyvhöz több különféle méretű szöveget kínál.
A szöveg megjelenésének módosítása:
1.

Koppintson egy oldal kö zepé re az Olvasá s menü
megjelenı́té sé hez.

2.

Koppintson a

3.

Betű mé reté nek é s stı́lusá nak á llı́tá sa:

Szö veg ikonra.
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a. A szö veg stı́lusá nak mó dosı́tá sá hoz koppintson a
„Font Face” (Betű tı́pus) melletti
legö rdü lő
nyı́lra.
b. A szö veg mé reté nek nö velé sé hez vagy
csö kkenté sé hez koppintson a „Font Size”
(Betű mé ret) melletti + vagy – jelre, vagy hú zza a
Font Size (Betű mé ret) melletti
vagy jobbra.

kö rt balra

c. A sorok kö zö tti té rkö z nö velé sé hez koppintson a
Line Spacing (Sorkö z) melletti + vagy - jelre.
d. A kijelző szé leiné l lé vő margó mó dosı́tá sá hoz
koppintson a Margins (Margó k) melletti + vagy jelre.
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4.

A kijelző szé leiné l lá tható szö veg megjelenı́té sé nek
mó dosı́tá sá hoz vá lasszon a Justification (Sorkizá rá s)
lehető sé gek kö zü l:
•

A könyv számára alapértelmezett értéket
használja.

•

A szöveg bal és jobb szélét egyenesre
kényszeríti.

•

A szöveg bal szélét a kijelző bal széléhez
igazítja.

A könyv testreszabását követően koppintson a kijelző bármely
pontjára az olvasás folytatásához.
Megjegyzések:
•

A szö veg megjelené sé nek mó dosı́tá sakor az e-kö nyvolvasó megjegyzi a kı́vá nt szö vegmé retet é s stı́lust, é s
azokat má s olvasott kö nyvekre is alkalmazza.

•

PDF olvasá sa eseté n a szö veg mé rete é s stı́lusa nem
mó dosı́tható , de a kö nnyebb olvasá s é rdeké ben az egé sz
oldal felnagyı́tható .
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A könyvjelzők használata
A könyv kedvenc részei könyvjelzőkkel jelölhetők meg.
Könyvjelző elhelyezése egy oldalon:
•

Olvasá s kö zben koppintson az oldal jobb felső sarká ba.
Az oldal jobb felső sarká ban megjelenik egy szamá rfü l.

Könyvjelző keresése:
1.

Olvasá s kö zben koppintson egy oldal kö zepé re az Olvasá s
menü megjelenı́té sé hez.

2.

Koppintson a ké pernyő aljá n lá tható
(Megjegyzé sek) ikonra.

3.

Koppintson a haszná lni kı́vá nt kö nyvjelző melletti
Bookmark (Könyvjelző) lehető sé gre. Ekkor eljut arra az
oldalra, ahol a kö nyvjelző talá lható .

Notes
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A Kobo asztali alkalmazás bemutatása
A Kobo Desktop egy ingyenes PC- vagy Mac-alkalmazás, amely
lehetővé teszi az e-könyvek vásárlását a Kobo Store áruházban,
és segítségével kezelhetők az e-könyv-olvasón található
könyvek.
A Kobo Desktop lehetővé teszi, hogy:
•

hozzáadjon és töröljön könyveket az e-könyv-olvasóról,

•

könyveket olvasson, amiket a Kobo áruházból vásárolt;

•

könyveket vásároljon a számítógépéről;

•

szinkronizálja az e-könyv-olvasót.

A Kobo Desktop letöltése:
https://www.kobo.com/us/en/p/desktop
A Kobo Desktop alkalmazásra vonatkozó további tudnivalók:

https://help.kobo.com.
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Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból
Az OverDrive egy közkönyvtárak által biztosított olyan ingyenes
szolgáltatás, amelynek segítségével e-könyvek kölcsönözhetők a
digitális gyűjteményeikből. Megjegyzés: lehetséges, hogy az
OverDrive nem érhető el a helyi könyvtárában. Lehetséges, hogy
egyes Kobo könyvek nem érhetők el a könyvtárában, és egyes
könyvtári könyvek nem érhetők el a Kobo kínálatában.
Ha az OverDrive rajta van a Kobo e-könyv-olvasón, akkor csak
egy könyvtári tagsági kártyára és Wi-Fi-hálózatra van szüksége
ahhoz, hogy a könyvtárából e-könyveket kölcsönözzön.
Böngésszen, kölcsönözzön és igényeljen könyvtári könyveket
közvetlenül az e-könyv-olvasóval.
Az OverDrive funkciót támogató helyi könyvtárak keresése
Az OverDrive funkciót támogató legközelebbi könyvtár
kereséséhez lépjen az overdrive.com címre, és kattintson a Find
libraries near you (Közeli könyvtárak keresése) lehetőségre.
Megjelenik egy térkép, amelyen az OverDrive funkciót támogató
könyvtárak láthatók.
Megjegyzés: Lehetséges, hogy az OverDrive nem használható az
országában. Az OverDrive a következő országok legtöbb
könyvtárában elérhető: Kanada, Egyesült Államok, Egyesült
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Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Dánia, Finnország, Norvégia,
Svédország, Tajvan és Hongkong. A könyvek gyűjteménye
könyvtáranként eltérhet.
Az OverDrive beállítása az e-könyv-olvasón
Az e-könyvek OverDrive használatával történő kölcsönzéséhez
be kell jelentkeznie a könyvtári tagsági kártyáján szereplő
adataival, Facebook-fiókjával vagy meglévő OverDrive-fiókjával.
A kezdéshez a következők szükségesek:
•
•

A helyi könyvtárban érvényes könyvtári tagsági kártya.
Aktív Wi-Fi-kapcsolat.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható
Továbbiak
ikonra.
3. Koppintson a Settings (Beállítások) lehetőségre.
4. Koppintson az OverDrive lehetőségre.
5. Koppintson a Get started (Első lépések) lehetőségre.
Koppintson a Create account (Fiók létrehozása) lehetőségre
egy OverDrive-fiók létrehozásához, illetve koppintson az
OverDrive Sign in (Bejelentkezés) lehetőségére a könyvtár
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kereséséhez, és a könyvtári tagsági kártyával, Facebook-fiókkal
vagy meglévő OverDrive-fiókkal történő bejelentkezéshez.
Könyvek kölcsönzése az OverDrive használatával
A könyvtárába történő bejelentkezés után könyveket
kölcsönözhet ki az e-könyv-olvasóval.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható
Discover
(Felfedezés) lehetőségre.
3. Keresse meg a kikölcsönözni kívánt könyvet.
4. Koppintson a kikölcsönözni kívánt könyv címére vagy
borítójára.
5. Koppintson a
Továbbiak ikonra.
6. Koppintson a Borrow with OverDrive (Kölcsönzés
OverDrive használatával) lehetőségre.
Ha a könyv elérhető, megjelenik egy párbeszédpanel, amely
megerősíti, hogy kikölcsönözte a könyvet. Az e-könyv-olvasó
szinkronizálásával a könyv megjelenik a Kezdőképernyőn. Ha a
könyv nem érhető el, lehetőség van annak igénylésére. Ha a
könyv elérhetővé válik, e-mailben értesítést kap.
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A kikölcsönzött tételek a kölcsönzési időszak lejártakor
visszakerülnek a könyvtárba.
Az OverDrive-könyvek megtekintése
Azt követően, hogy könyveket kölcsönzött az OverDrive
szolgáltatással, a könyvek nézete úgy is rendezhető, hogy abban
csak a közkönyvtárból kikölcsönzött könyvek jelenjenek meg.
A könyvek rendezésével könnyen áttekinthetővé válik az
OverDrive használatával kölcsönzött összes könyv.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható
My Books (Saját
könyvek) lehetőségre.
3. Koppintson a kijelző tetejéhez közeli Filter (Szűrő)
lehetőségre.
4. Koppintson az OverDrive lehetőségre.
Megjelenik az OverDrive használatával kikölcsönzött összes
könyv.
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Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása
Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása
Ha könyvek hiányoznak az e-könyv-olvasóról, próbálja
helyreállítani a Kobo-fiókot.
A kezdéshez Wi-Fi-hozzáférés szükséges.
1.

Lé pjen a Kezdő ké pernyő re.

2.

Koppintson a ké pernyő aljá n lá tható
ikonra.

3.

Koppintson a Settings (Beállítások) lehető sé gre.

4.

Koppintson a Device information
(Készülékinformáció) lehető sé gre.

5.

Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fió k
helyreá llı́tá sa) melletti Repair (Helyreállítás)
lehető sé gre.

6.

Koppintson a Repair now (Helyreállítás most)
lehető sé gre.

Továbbiak

Elindul a fió k helyreá llı́tá si mű velete. Ha sok kö nyve van, ez
eltarthat egy darabig.
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Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása
Ha az e-könyv-olvasó lefagyott vagy nem reagál, próbálkozzon
annak kényszerített kikapcsolásával.
1.

Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amı́g a kijelző n meg
nem jelenik a Powered Off (Kikapcsolva) felirat.
Megjegyzés: Ha az alvó kijelző lá tható , kapcsolja be ú jra
az e-kö nyv-olvasó t, majd pró bá lkozzon annak ú jbó li
kikapcsolá sá val.

2.

Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amı́g az e-kö nyvolvasó be nem kapcsol.

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott és nem kapcsolható be,
próbálkozzon annak töltésével

Kijelentkezés az e-könyv-olvasóról
Egyes problé má k az e-kö nyv-olvasó ké szü lé krő l tö rté nő
kijelentkezé ssel, majd az ismé telt bejelentkezé ssel is
megoldható k. Az ismé telt bejelentkezé skor az e-kö nyv-olvasó
ú jra elindı́tja a beá llı́tá si mű veletet. Az e-kö nyv-olvasó Wi-Fikapcsolaton keresztü li beá llı́tá sá hoz meg kell adnia a Kobofió khoz tartozó e-mail-cı́met é s jelszó t.
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Folytatá s elő tt szinkronizá lja az e-kö nyv-olvasó t, hogy ne
vesszenek el a kö nyvekhez legutó bb hozzá adott kö nyvjelző k,
jegyzetek é s kiemelé sek.
1.

Lé pjen a Kezdő ké pernyő re.

2.

Koppintson a ké pernyő aljá n lá tható
ikonra.

3.

Koppintson a Settings (Beállítások) lehető sé gre.

4.

Koppintson az Accounts (Fiókok) lehető sé gre.

5.

A Kobo alatt koppintson a Sign out (Kijelentkezés)
lehető sé gre.

6.

Koppintson a Sign out (Kijelentkezés) lehető sé gre.

Továbbiak

A kijelentkezést követően be kell állítania az e-könyv-olvasót. Az
e-könyv-olvasó beállítását és a bejelentkezést követően a
könyvek elérése érdekében szinkronizálja az e-könyv-olvasót.
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Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása
Az e-könyv-olvasó eredeti beállításaira a Kobo e-könyv-olvasó
gyári visszaállításával lehet visszatérni. A gyári visszaállítást
követően ismét be kell állítania és szinkronizálnia kell az ekönyv-olvasót.
Az e-könyv-olvasó visszaállításával a következők történnek:
•

•

•
•
•

A rendszer törli az összes könyvet az e-könyv-olvasóról.
A Kobo áruházból vásárolt könyvek a gyári visszaállítás
után ismét letölthetők.
Az e-könyv-olvasó utolsó szinkronizálását követően a
könyvekhez hozzáadott könyvjelzők és jegyzetek
elvesznek.
Kijelentkezik az e-könyv-olvasón meglévő fiókjából.
Visszaáll az összes beállítás.
Az e-könyv-olvasó visszatér az eredeti beállításaira.

Az e-könyv-olvasó visszaállítása:
1.

Lé pjen a Kezdő ké pernyő re.

2.

Koppintson a ké pernyő aljá n lá tható
ikonra.

3.

Koppintson a Settings (Beállítások) lehető sé gre.

Továbbiak
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4.

Koppintson a Device information
(Készülékinformáció) lehető sé gre.

5.

Koppintson a Factory reset (Gyári visszaállítás)
lehető sé gre az Advanced (Speciá lis) alatt.

6.

Koppintson a Visszaállítás most lehető sé gre.

Az e-kö nyv-olvasó visszaá llı́tá sá t kö vető en annak ú jbó li
beá llı́tá sá hoz kö vesse a kijelző n megjelenő utası́tá sokat.

Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása
Ha a gyári visszaállítás nem oldja meg a problémát, kézi gyári
visszaállítással megpróbálkozhat visszaállítani az e-könyvolvasót az eredeti beállításaira.
A kézi gyári visszaállítást követően újra be kell állítania és
szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.
Kezdés előtt:
•
•
1.

Legalább 1 órán keresztül töltse az e-könyv-olvasót.
Gondoskodjon róla, hogy legyen Wi-Fi-hozzáférés.
Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amı́g meg nem
jelenik a fekete „Powered off” (Kikapcsolva) kijelző . Ha
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nem jelenik meg a „Powered off” (Kikapcsolva) kijelző ,
folytassa a kö vetkező lé pé ssel.
2.

Tartsa nyomva az oldal lapozá sá ra szolgá ló gombot
egyiké t.

3.

Az oldal lapozá sá ra szolgá ló gomb nyomva tartá sa
kö zben tartsa nyomva a bekapcsoló gombot.

4.

Vá rjon amı́g a kijelző fel nem villan. Az e-kö nyv-olvasó
visszaá llı́tá si mű velete á ltalá ban 30 má sodpercig tart.

A visszaállítási művelet befejeződése után kövesse a
kijelzőn megjelenő utasításokat az e-könyv-olvasó
beállításához. A beállítás elvégzéséhez aktív Wi-Fi- vagy
internetkapcsolat szükséges. A Kobo Desktop
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alkalmazással a számítógépről is beállítható az e-könyvolvasó.
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Segítségre van szüksége?
Az e-könyv-olvasóval és egyéb Rakuten Kobo termékekkel
kapcsolatos segítség és további tudnivalók:
https://help.kobo.com

Biztonsági, szabályozási és jótállási információk
A Kobo webhelyén megtalálhatja a Kobo e-könyv-olvasóval
kapcsolatos fontos biztonsági, szabályozási és jótállási
információkat:
•
•

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

Megjegyzés: A Megfelelőségi nyilatkozat Kobo e-könyv-olvasó
modellenként változhat. A webhelyen megtalálható, hogy hol
helyezkedik el a Kobo e-könyv-olvasó modellszáma.
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