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Noções básicas sobre o eReader Kobo
Ligar e desligar o seu eReader Kobo
O botão de ligar/desligar está localizado na parte posterior do
eReader.

Pode desligar ou colocar em suspensão o seu eReader quando
não estiver a ler. Ambos ajudam a prolongar a duração da sua
bateria.
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A principal diferença é que quando coloca o seu eReader em
suspensão e em seguida o ativa, volta diretamente para o último
ecrã que viu. Este pode ser uma página num livro, a Loja Kobo
ou uma área na sua Biblioteca. Se desligar o seu eReader, será
direcionado para a sua página inicial quando o voltar a ligar.
Tenha em atenção que desativar o seu eReader pode
interromper atividades como a sincronização da biblioteca e
ligações sem fio.
Para ligar o seu eReader:
•

Prima sem soltar o botã o de ligar/desligar até o eReader
se ligar.

Para desligar o eReader:
•

Prima sem soltar o botã o de ligar/desligar até ver o ecrã
"Desligado".

Para adormecer o eReader:
•

Prima o botão de ligar/desligar e solte-o depressa.

Para acordar o eReader:
•

Prima o botão de ligar/desligar e solte-o.
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Carregue o seu eReader
Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez, deve
carregá-lo durante, pelo menos, uma hora.
Uma bateria do eReader Kobo completamente carregada pode
durar até dois meses, dependendo da frequência com que utiliza
o seu eReader. Carregue o seu eReader Kobo com o cabo USB-C
fornecido, se possível.
Se precisar de substituir o seu cabo USB-C, pode obter um novo
em qualquer lugar onde sejam vendidos cabos USB-C.
Siga estes passos para carregar o seu eReader.
1. Ligue o seu computador.
2. Ligue o seu cabo USB-C ao seu eReader e ao seu
computador.

Pode continuar a ler enquanto o seu eReader carrega. O estado
de carregamento da bateria aparece no canto superior direito do
ecrã.
Também pode carregar o seu eReader Kobo com qualquer
adaptador USB-C de 5V, 1A.
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Nota: Se viajar para um país com um sistema elétrico diferente,
certifique-se de que tem um conversor adequado antes de
carregar o seu eReader Kobo numa tomada.

Ícone Bateria

Significado
A bateria do eReader está vazia.
O eReader está a carregar.
O seu eReader está parcialmente
carregado.
O eReader está totalmente carregado.
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Virar as páginas com os botões para Virar a página

Para avançar e retroceder nas páginas: Prima o botão
superior ou inferior de virar a página. Dependendo de como
segura no seu eReader, o botão de virar a página ajusta-se
automaticamente para que o botão superior retroceda e o botão
inferior avance as páginas.
Inverter os botões de virar de página: pode inverter a direção
dos botões de mudança de página, de forma a o botão superior
avançar páginas e o inferior recuar. Para o fazer, vá até ao ecrã
de Início e toque em Mais na parte inferior do ecrã. Toque em
Definições e, em seguida, toque em Definições de Leitura. Em
“Controlos de Botões”, toque em Invertido.
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Mudar rapidamente de página: para avançar páginas
rapidamente, prima sem largar qualquer um dos botões para
avançar várias páginas do livro.

Utilizar gestos no ecrã tátil
Quando o seu eReader está ligado, pode tocar no ecrã para abrir
livros, mudar de página, selecionar itens e muito mais.
•
•

Tocar: Toque ligeiramente no ecrã para abrir um livro,
mudar de página, selecionar um menu e muito mais.
Deslizar: Utilize este gesto para mudar de página e
deslocar-se pelos menus.
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•

Premir sem soltar: Toque no ecrã e mantenha o seu
dedo no lugar.
Pode utilizar este gesto em capas e títulos de livros para
ver mais opções. Este gesto também permite selecionar
texto durante a leitura. Prima sem soltar uma palavra e,
quando largar, o eReader vai sublinhar a seleção e
apresentar um círculo antes e depois da palavra. Arraste
os círculos para selecionar mais texto.

•

Arrastar: Se está a ler um PDF e ampliar para ver uma
versão maior da sua página, pode arrastar a página para
ver diferentes partes da mesma. Para o fazer, toque em
qualquer parte do ecrã e mova ligeiramente o seu dedo.
A página irá mover-se na direção do seu dedo.
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Ajustar a luminosidade do ecrã
O seu eReader dispõe de uma luz integrada que lhe permite ler
no escuro.
Pode ajustar a luminosidade do seu ecrã de algumas formas:
•

Enquanto estiver a ler, deslize para cima ou para baixo
ao longo da margem esquerda do ecrã.

•

No ecrã inicial, toque no ícone Luminosidade
na
parte superior do ecrã e em seguida arraste o ícone
Círculo
direita.

na Luminosidade para a esquerda ou para a
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Usar a funcionalidade Luz Natural
Com a Luz Natural, pode ajustar a cor do ecrã. As cores variam
de um laranja tipo vela para leitura ao deitar, até um branco tipo
luz solar para durante o dia.
1. Vá até ao seu ecrã de Início.
2.
3.
4.
5.
•

•

Toque no ícone
Brilho na parte superior do ecrã.
Junto a Ao deitar, toque na
seta suspensa.
Selecione a hora a que normalmente adormece.
Ajuste a cor do ecrã:
Para permitir que o seu eReader ajuste
automaticamente a cor do ecrã, certifique-se de que o
ícone de círculo ao lado de "Auto" está para a direita
.
Para ajustar manualmente as suas definições de Luz
Natural, certifique-se que o ícone de círculo ao lado de
"Auto" está para a esquerda

.

•

Araste o ícone de círculo
para o ícone sol
para
que o ecrã esteja preparado para a leitura durante o dia.

•

Arraste o ícone circulo
para o ícone lua
para
que o ecrã esteja preparado para a leitura ao deitar.
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•

Nota: quando ajusta manualmente as definições de Luz
Natural, o seu eReader não irá ajustar automaticamente
a cor do ecrã de acordo com a hora do dia.

Usar o seu eReader perto da água
Para ter a melhor experiência de leitura, o ecrã do seu eReader e
as suas mãos devem estar secas. Se o ecrã se molhar, basta
limpá-lo com um pano seco. O ecrã poderá não responder
conforme o esperado se o utilizar quando estiver molhado ou
debaixo de água.
Se o seu eReader se molhar com qualquer uma das seguintes,
lave-o com água doce imediatamente e seque-o antes de o usar.
Isto irá prolongar a vida do seu eReader.
•
•
•

Água salgada
Água com sabão
Água com cloro de uma piscina

Impermeabilizar o seu eReader Kobo
O seu eReader pode ser submergido em 2 metros (6,7 pés) de
água doce, por um período de até 1 hora, se seguir estas
instruções.
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O seu eReader tem uma certificação IPX8, o que significa que foi
testado e certificado como sendo impermeável em certas
condições.
Eis algumas coisas que deve fazer para evitar danificar o seu
eReader com água. Note que o seu eReader não é à prova de
poeira ou areia.
•
•
•
•
•

Seque a porta USB antes de ligar o carregador USB ao
seu eReader.
Evite expor o seu eReader a correntes fortes de água, tais
como cascatas ou ondas.
Não carregue o seu eReader dentro ou perto de água, ou
em áreas com humidade elevada.
O seu eReader não flutua. Não o submerja a uma
profundidade superior a 2 metros (6,5 pés) de água.
Não submerja o seu eReader em água durante mais de
60 minutos.
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Bloquear a orientação do ecrã
O ecrã do seu eReader pode rodar automaticamente para modo
retrato ou paisagem.
Quando o ecrã está no modo de rotação automática, verá o ícone
de rotação automática
na parte superior do ecrã. Quando a
funcionalidade de rotação automática está desligada, verá o
ícone

ou

.

Sobre o ecrã inicial do eReader Kobo
O seu ecrã inicial é a primeira coisa que vê quando liga o seu
eReader.
Aqui ficam algumas coisas que poderá fazer a partir do seu ecrã
de Início:
•

Sincronizar e atualizar o seu eReader: TA
funcionalidade de sincronização mantém o seu eReader
em dia com as últimas atualizações de software e livros
que comprou da Kobo. Para sincronizar o seu eReader,
toque no ícone Sincronização

.
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•

•

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

Para ir para o ecrã inicial:
•

Durante a leitura: Toque no centro do ecrã. Surge o
menu de Leitura. Toque em Voltar ao Início.

Toque num destes ícones no ecrã inicial:
•

Ícone Mais
Abre o menu do eReader.

•

Ícone Wi-Fi
Veja e ligue-se às redes Wi-Fi disponíveis.

•

Ícone Luminosidade
Ajusta a luminosidade do ecrã.

•

Ícone Bateria
Veja o estado da bateria e altere as definições de
poupança de energia.
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•

Ícone Sincronizar
Transfira para o seu eReader livros que comprou
recentemente e atualize o software do seu eReader se
existir alguma atualização disponível.

•

Ícone Pesquisar
Pesquise livros no seu eReader Kobo ou livros novos
para comprar na Loja Kobo.
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Utilizar o Wi-Fi no seu eReader
Ligar o seu eReader a uma rede Wi-Fi
Ligue-se a uma rede Wi-Fi para transferir livros para o seu
eReader e para comprar livros pelo seu eReader.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar
na parte superior do
ecrã.
3. Toque em Sincronizar agora.
O seu eReader vai tentar ligar-se ao Wi-Fi. Pode
demorar alguns minutos.
Ser-lhe-á pedido para escolher uma rede sem fios.
4. Toque no nome da rede à qual se pretende ligar.
Se estiver um ícone Cadeado
ao lado do nome de uma
rede, precisa de
uma palavra-passe para aderir a essa rede.
5. Se lhe for pedida uma palavra-passe de rede, utilize o
teclado para escrever a palavra-passe e depois toque em
Aderir.
Pode tocar em Mostrar palavra-passe para ver o que
está a escrever.
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Verificar o estado do Wi-Fi do seu eReader
Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de
estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.
•

O Wi-Fi está em modo de espera para poupar
bateria.

•

O Wi-Fi está desativado.

•

Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.

•

Tem uma ligação Wi-Fi excelente.
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Sincronizar o seu eReader por Wi-Fi
Para transferir livros para o seu eReader e atualizar o seu
software, terá de sincronizar o seu eReader.
Sincronizar o seu eReader Kobo:
•
•
•
•

Transfere eBooks que comprou recentemente para o seu
eReader Kobo.
Transfere pré-visualizações de eBooks que adicionou à
sua conta.
Verifica se há atualizações de software do eReader.
Atualiza os marcadores ou anotações que fez nos seus
eBooks.

Para sincronizar o seu eReader:
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Sincronizar
3. Toque em Sincronizar agora.

na parte superior do ecrã.
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Desativar o Wi-Fi (modo de avião)
Pode desativar o Wi-Fi para impedir que o seu eReader Kobo
se ligue à Internet. Desta forma, prolonga a vida útil da
bateria do seu eReader e pode utilizar o seu eReader num avião.
A sua ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente após
cinco minutos de inatividade.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Wi-Fi

na parte superior do ecrã

Nota: Caso não veja o ícone Wi-Fi
Sincronizar

, toque no ícone

na parte superior do ecrã e, em seguida,

toque em Sincronizar agora. Toque no ícone Wi-Fi
na parte superior do ecrã quando este surgir.
3. Toque no ícone Círculo
ao lado de Wi-Fi: Ativado.
Caso surja uma mensagem "Cancelar a Sincronização?",
toque em Sim para continuar. Quando vir uma caixa de
diálogo que diga "Wi-Fi: Desativado", o seu eReader
deixará de poder aceder à Internet.
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Ouvir audiolivros
Para ouvir audiolivros com o seu eReader, terá de emparelhar a
sua coluna Bluetooth ou auscultadores com o seu eReader.
Só pode emparelhar os seus auscultadores e colunas Bluetooth
com o seu eReader.

Ativar o Bluetooth no seu eReader
Coloque os seus auscultadores ou coluna no modo de
emparelhamento, depois coloque os seus auscultadores ou
coluna Bluetooth perto do seu eReader antes de concluir os
passos abaixo.
Para ligar a sua coluna ou auscultadores Bluetooth:
1.

Vá até ao seu ecrã inicial.

2.

Toque em Mais.

3.

Toque em Definições.

4.

Toque em Ligação Bluetooth.
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5.

Junto a "Bluetooth", toque o ícone de círculo
para ativar o Bluetooth.

6.

Toque no nome do seu dispositivo Bluetooth.
Por baixo do nome do seu dispositivo Bluetooth, verá
"Ligado".

Pode demorar alguns instantes até que veja o nome do seu
dispositivo na lista.
Solucionar problemas relacionados com o emparelhamento
Se tiver problemas para emparelhar o seu dispositivo Bluetooth
com o seu eReader, ligue e desligue o Bluetooth no seu eReader
e dispositivo Bluetooth. A seguir, tente novamente o processo de
emparelhamento.
Para saber mais sobre os passos para colocar os seus
auscultadores ou coluna no modo de emparelhamento, contacte
o fabricante dos seus auscultadores ou coluna para obter
detalhes.
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Para consultar mais passos de resolução de problemas, visite o
site de Ajuda da Kobo em https://help.kobo.com.
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Abrir o seu audiolivro
Para abrir um audiolivro no seu eReader:
1.

Vá até ao seu ecrã inicial.

2.

Toque em Os meus livros na parte inferior do ecrã.

3.

Toque no audiolivro que pretende ouvir.

Dica: Utilize o filtro de audiolivros para classificar apenas os
audiolivros no seu eReader. Se não vir o seu audiolivro, poderá
ter de reparar a sua conta Kobo no seu eReader.
Reparar a sua Conta Kobo
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em Mais.
3. Toque em Definições.
4. Toque em Informações do dispositivo.
5. Ao lado de "Reparar a sua conta Kobo" toque em
Reparar.
6. Toque em Reparar agora.
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Controlos do leitor de audiolivros
Reproduzir ou pausar o seu audiolivro
•

Para iniciar ou parar a reprodução do seu audiolivro,
toque no ícone de

Reproduzir ou

Pausa.

Controlar o volume
Para controlar o volume da coluna ou auscultadores Bluetooth
com o seu eReader:
1.

Toque no ícone

Volume na parte superior do

ecrã
2.

Arraste o ícone de círculo

para a direita para

aumentar ou para a esquerda para reduzir o volume.
Passar à frente ou passar para trás
Pode saltar para a frente ou para trás 30 segundos de cada vez no
seu audiolivro.
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•

Para ouvir os 30 segundos anteriores de áudio: Toque no
ícone

•

.

Para ouvir os 30 segundos seguintes de áudio: Toque no
ícone

.

Percorrer o audiolivro
Se quiser percorrer todo o capítulo de um audiolivro, arraste o
ícone de círculo

para a esquerda ou direita na linha

cronológica.
Ajustar a velocidade de reprodução
Pode diminuir ou aumentar a velocidade de reprodução do seu
audiolivro. As velocidades de reprodução variam de 0,5X (metade
da velocidade de reprodução original) a 3X (três vezes mais
rápida do que a velocidade de reprodução original).
Para ajustar a velocidade de reprodução:
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1. Toque no ícone 1X na parte superior do ecrã.
2. Selecione a velocidade de reprodução pretendida.
Abrir o índice
Para consultar o índice do seu audiolivro:
1.

Toque no ícone de

índice.

2.

Selecione o capítulo que pretende ouvir.

Nota: Alguns capítulos podem ter de ser transferidos antes de
poder começar a ouvir. Dependendo do tamanho do ficheiro do
audiolivro e da velocidade da sua ligação Wi-Fi, pode demorar
vários minutos a transferir um capítulo.
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Comprar um livro
Comprar um livro no seu eReader
Quando tiver encontrado um livro que quer comprar, basta
tocar em Comprar Agora e é levado a finalizar a compra. Pode
utilizar cartões Visa, MasterCard, crédito de loja ou cartões de
oferta de parceiros selecionados para pagar o seu livro. Se tiver
um código promocional, pode introduzi-lo ao finalizar a compra
para obter um desconto no seu livro.
Para comprar um livro:
1.

Vá até ao seu ecrã inicial.

2.

Toque em
Descobrir na parte inferior do ecrã .
Nota: Para comprar audiolivros, toque no separador
Audiolivros para procurar apenas audiolivros.

3.

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

4.

Toque no botã o Comprar.
Nota: Se já fez compras na Kobo antes e guardou a sua
informaçã o de faturaçã o, vai diretamente para o ecrã de
confirmaçã o. Salta para o passo 6.
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5.

Toque emAdicionar cartão de crédito e utilize o teclado
para introduzir a morada de faturaçã o e os dados do
cartã o de cré dito.
Nota: Este é a morada associada ao seu cartã o de cré dito.
Tem de fornecer esta morada mesmo que utilize o cré dito
da loja ou um cartã o de oferta para pagar a sua
encomenda — esta morada é utilizada para garantir que
sã o calculados os impostos corretos para as suas
compras.

6.

Toque em Continuar.

7.

Reveja a sua encomenda.
Nota: Se pretende utilizar um cartã o de oferta para pagar,
toque em Adicionar cartão de oferta. Se pretende
utilizar um có digo promocional, toque em Adicionar
código promocional.

8.

Toque em Comprar agora.

9.

Toque em Continuar a comprar para comprar mais
livros ou prima o botã o Inı́cio para voltar ao ecrã inicial.
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Encontrar livros no seu eReader
Sobre o meu "Os meus livros"
O menu 'Os Meus Livros' mostra-lhe todos os eBooks que estã o
no seu eReader Kobo.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em
Os meus livros na parte inferior do ecrã .
Verá uma lista de todos os livros no seu eReader.
Dica: Toque em Filtrar junto à parte superior do ecrã ,
depois selecione o tipo de ficheiro pretendido para
ordenar por. Por exemplo, toque no filtro Audiolivros
para mostrar apenas os audiolivros que possui.
3. Toque na capa do livro para abrir um livro.
Se vir um ı́cone Transferir
na capa do livro, significa que tem
de transferir o livro para o seu eReader.
Para transferir o livro, basta tocar na respetiva capa. Precisa de
acesso a uma ligaçã o Wi-Fi para transferir eBooks para o seu
eReader.
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Procurar livros no seu eReader
Para procurar um livro que tenha no seu eReader, ou na Loja
Kobo, siga os passos abaixo.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque no ícone Lupa
na parte superior do ecrã.
3. Toque no ícone Lista pendente
.
4. Selecione onde gostaria de pesquisar:
a. Loja Kobo: Procure eBooks na Loja Kobo.
b. Os meus livros: Procure livros que estejam na
sua conta Kobo e no seu eReader.
5. Introduza o título de um livro ou o nome do autor.
6. Toque em Ir para ver os seus resultados.

Eliminar livros
Pode eliminar um livro tanto do seu eReader como da sua conta
Kobo. Ao eliminar um livro da sua conta Kobo significa que não
poderá ver o livro na sua Biblioteca, mesmo depois de
sincronizar o seu eReader.
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Para eliminar um livro:
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em

Os meus livros na parte inferior do ecrã .

3. Toque sem soltar na capa ou no tı́tulo do livro. Aparecerá
um menu.
4. Toque em Remover.
5. Selecione uma destas opçõ es:
a. Remover a transferência : Remova o livro do
seu eReader mas tenha a possibilidade de voltar
a transferir o item da Kobo Cloud mais tarde.
Verá na mesma a capa do livro no seu eReader.
Esta opçã o é selecionada automaticamente.
b. Remover de Os meus livros: Elimine o livro da
sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos.
Deixará de ver a capa do livro no seu eReader ou
aplicaçõ es Kobo.
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Ler um livro no seu eReader
Saltar capítulos
1.

Toque no centro do ecrã durante a leitura.

2.

Será exibido o Menu de Leitura.

3.

Toque no ı́cone Pró ximo capı́tulo
na parte inferior do ecrã .

ou Capı́tulo anterior

Folhear o livro
Para percorrer rapidamente o seu livro:
1.

Durante a leitura, toque no centro da pá gina para abrir o
Menu de Leitura.

2.

Arraste o ı́cone Cı́rculo
na barra de navegaçã o para a
esquerda ou para a direita para folhear rapidamente todo
o livro. Verá uma pré -visualizaçã o da pá gina no meio do
ecrã .

3.

Toque na pré -visualizaçã o da pá gina no meio do ecrã
para iniciar a leitura.

35

Ver o índice
Para ver o índice:
1.

Durante a leitura, toque no centro da pá gina para abrir o
Menu de Leitura.

2.

Toque no ı́cone Ixndice

3.

Toque num capı́tulo que gostaria de ler.

na parte inferior do ecrã .

Alterar o tamanho do tipo de letra, o espaçamento
entre linhas e as margens
Quando estiver a ler um livro, pode ajustar o tamanho do texto
para tornar a leitura mais fácil para os seus olhos. O seu eReader
oferece vários tamanhos diferentes de texto para a maioria dos
livros.
Para alterar o aspeto do texto:
1.

Toque no centro da pá gina para abrir o menu de leitura.

2.

Toque no ı́cone Texto

3.

Ajuste o tamanho ou o estilo do tipo de letra:

.
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a. Para alterar o estilo do texto, ao lado de "Tipo de
Letra", toque na seta para baixo
.
b. Para aumentar ou diminuir o texto, ao lado de
"Tamanho do tipo de letra", toque nos sinais + ou
-, ou arraste o ı́cone do cı́rculo
para a
esquerda ou para a direita, ao lado de Tamanho
do tipo de letra.
c. Para aumentar o espaço entre as linhas de texto,
toque nos sinais + ou - ao lado do Espaçamento
entre linhas.
d. Para aumentar o espaço nas extremidades do seu
ecrã , toque nos sinais + ou - ao lado das Margens.
4.

Para alterar a forma de alinhamento do texto nas
margens, selecione uma das opçõ es de justificaçã o:
•
•

Utiliza a predefinição do seu livro.
Força o texto a alinhar com ambos os lados
esquerdo e direito.

•

Força o texto a alinhar com o lado esquerdo do
ecrã.
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Quando tiver acabado de personalizar o seu livro, toque em
qualquer lado no ecrã para voltar à leitura.
Notas:
•

Quando altera o aspeto do texto, o seu eReader lembra-se
do tamanho e estilo de texto que prefere e aplica-o a
outros livros que está a ler.

•

Se está a ler um PDF, nã o pode alterar o tamanho ou o
estilo do texto, mas pode ampliar para tornar a pá gina
inteira maior e mais fá cil de ler.

Marcar páginas
Utilize marcadores para marcar as partes preferidas do seu
livro.
Para marcar uma página:
•

Durante a leitura, toque no canto superior direito da
pá gina. Aparecerá um marcador de dobra no canto
superior direito da pá gina.

Para encontrar um marcador:

38

1.

Durante a leitura, toque no centro da pá gina para abrir o
Menu de Leitura.

2.

Toque no ı́cone Notas

3.

Ao lado do marcador de livro para o qual quer ir, toque
em Marcador. Será levado para a pá gina marcada.

na parte inferior do ecrã .

39

Sobre a aplicação Kobo Desktop
Kobo Desktop é uma aplicação gratuita para o seu PC ou Mac
que lhe permite comprar eBooks na Loja Kobo e gerir livros no
seu eReader.
O Kobo Desktop permite-lhe:
•

Adicionar e eliminar livros no seu eReader.

•

Ler livros que comprou na Kobo.

•

Comprar livros no seu computador.

•

Sincronizar o seu eReader.

Para transferir a aplicação Kobo Desktop, visite:
https://www.kobo.com/us/en/p/desktop
Para saber mais sobre a aplicação Kobo Desktop, visite:

https://help.kobo.com.
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Requisitar livros à biblioteca pública
O OverDrive é um serviço gratuito oferecido pelas bibliotecas
públicas que lhe permite requisitar eBooks das respetivas
coleções digitais. O OverDrive poderá não estar disponível na
sua biblioteca local. Alguns títulos da Kobo poderão não estar
disponíveis na sua biblioteca, e alguns títulos da biblioteca
poderão não estar disponíveis na Kobo.
Com o OverDrive no seu eReader Kobo, basta ter um cartão da
biblioteca e uma ligação Wi-Fi para requisitar eBooks da sua
biblioteca pública. Pesquise, requisite e reserve livros da
biblioteca diretamente a partir do seu eReader.
Encontrar bibliotecas locais que suportem o OverDrive
Para encontrar a biblioteca mais próxima que suporta o
OverDrive, vá a overdrive.com e clique em Encontrar bibliotecas
perto de si. Verá um mapa com as bibliotecas que suportam o
OverDrive.
Nota: O OverDrive poderá não estar disponível no seu país. O
Overdrive está disponível na maioria das biblioteca do: Canadá,
Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia,
Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Taiwan e Hong Kong. Os
livros serão diferentes em cada biblioteca.
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Configurar o seu OverDrive no seu eReader
Para pedir eBooks emprestados com o OverDrive, precisará de
iniciar sessão utilizando os dados do seu cartão da biblioteca, do
Facebook, ou de uma conta OverDrive existente.
Antes de começar, precisa de:
•
•

Um cartão válido da sua biblioteca local.
Uma ligação Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2.
3.
4.
5.

Toque no ícone
Mais na parte inferior do ecrã.
Toque em Definições.
Toque em OverDrive.
Toque em Começar.

Toque em Criar conta ara criar uma conta OverDrive ou toque
em Iniciar sessão no OverDrive para encontrar a sua biblioteca
e iniciar sessão com o seu cartão da biblioteca, com o Facebook
ou com uma conta OverDrive existente.
Requisitar livros com OverDrive
Depois de ter iniciado sessão na sua biblioteca, pode requisitar
livros no seu eReader.
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1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em
Descobrir na parte inferior do ecrã.
3. Procure pelo livro que gostaria de requisitar.
4. Toque na capa ou no título do livro que pretende
requisitar.
5. Toque no ícone Mais
.
6. Toque em Requisitar com OverDrive.
Se o livro estiver disponível, verá uma caixa de diálogo que
confirma que levantou o livro. Basta sincronizar o seu eReader
para ver o livro no seu ecrã inicial. Se o livro não estiver
disponível, terá a opção de reservar o livro. Quando o livro ficar
disponível, receberá uma notificação por e-mail.
Os itens que requisitou são automaticamente devolvidos no final
do período de empréstimo.
Visualizar os seus livros OverDrive
Após ter requisitado livros do OverDrive, pode organizar os seus
livros, para que apenas sejam mostrados livros requisitados da
sua biblioteca pública.
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Organizar os livros permite-lhe ver com facilidade todos os
livros que requisitou do OverDrive.
1. Vá até ao seu ecrã inicial.
2. Toque em
Os meus livros na parte inferior do ecrã.
3. Toque em Filtrarperto da parte superior do ecrã.
4. Toque em OverDrive.
Verá todos os livros que requisitou usando o OverDrive.
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Resolver problemas do seu eReader
Reparar a sua conta eReader
Se o seu eReader tiver livros em falta, tente reparar a sua conta
Kobo.
Será necessário o acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de
começar.
1.

Vá até ao seu ecrã inicial.

2.

Toque no ı́cone

3.

Toque em Definições.

4.

Toque em Informações do dispositivo.

5.

Ao lado de "Reparar a sua conta Kobo" toque em
Reparar.

6.

Toque em Reparar agora.

Mais na parte inferior do ecrã .

O processo de reparaçã o da conta iniciar-se-á . Se tiver muitos
livros, pode demorar algum tempo.
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Forçar o seu eReader a desligar-se
Se o seu eReader estiver bloqueado ou não estiver a responder,
tente forçá-lo a desligar-se.
1.

Prima sem soltar o botã o de ligar/desligar até ver o ecrã
Desligado.
Nota: Se vir o ecrã em suspensã o, volte a ligar o seu
eReader e tente desligá -lo novamente.

2.

Pressione e mantenha premido o botã o de ligar/desligar
até que o seu eReader ligue.

Se o seu eReader estiver bloqueado e não conseguir desligá-lo,
tente carregar o seu eReader

Termine sessão no seu eReader
Terminar sessã o no seu eReader e, em seguida, voltar a iniciar
sessã o també m pode resolver alguns problemas comuns.
Quando voltar a iniciar a sessã o, o seu eReader irá iniciar
novamente o processo de configuraçã o. Terá de introduzir o
endereço de e-mail associado à sua conta Kobo e a sua palavrapasse para configurar o seu eReader atravé s de uma ligaçã o WiFi.
46

Sincronize o seu eReader antes de continuar, para que nã o perca
os marcadores, as notas ou os destaques mais recentes que
adicionou aos seus livros.
1.

Vá até ao seu ecrã inicial.

2.

Toque no ı́cone

3.

Toque em Definições.

4.

Toque em Contas.

5.

Em Kobo, toque em Terminar sessão.

6.

Toque em Terminar sessão.

Mais na parte inferior do ecrã .

Depois de terminar sessão, terá de configurar o seu eReader.
Depois de configurar o seu eReader e iniciar sessão, sincronize o
seu eReader para ter acesso aos seus livros.
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Repor as definições de fábrica no seu eReader
Reponha as definições de fábrica do seu eReader Kobo para
restaurar as suas definições originais. Após a reposição de
fábrica, terá de configurar e sincronizar o seu eReader
novamente.
Se efetuar a reposição do seu eReader, irá:
•

•

•
•
•

Remover todos os livros do seu eReader. Todos os livros
que comprou na Kobo podem ser transferidos
novamente após uma reposição de fábrica.
Perder todos os marcadores e anotações que fez nos
seus livros desde a última vez que sincronizou o seu
eReader.
Terminar sessão na sua conta no seu eReader.
Restabelecer todas as suas definições e preferências.
Regressar o seu eReader às suas definições originais.

Para efetuar a reposição do seu eReader:
1.

Vá até ao seu ecrã inicial.

2.

Toque no ı́cone

3.

Toque em Definições.

4.

Toque em Informações do dispositivo.

Mais na parte inferior do ecrã .
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5.

Toque em Repor as definições de fábrica em
Avançadas.

6.

Toque em Repor agora.

Apó s efetuar a reposiçã o do seu eReader, siga os passos
apresentados no ecrã para configurar o seu eReader
novamente.

Restaurar manualmente o seu eReader
Se um reinício de fábrica não funcionar, pode tentar fazer um
restauro de fábrica manual para restaurar as definições de
origem do seu eReader.
Depois de fazer um restauro de fábrica manual, será preciso
configurar e sincronizar o seu eReader novamente.
Antes de começar
•
•
1.

Carregue o seu eReader durante pelo menos 1 hora.
Certifique-se de que tem acesso a uma ligação Wi-Fi.
Prima sem largar o botã o de ligar/desligar até aparecer o
ecrã de "Desligado". Caso nã o veja o ecrã de "Desligado",
avance para o pró ximo passo.
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2.

Pressione continuamente um dos botõ es de virar a
pá gina.

3.

Mantendo pressionado o botã o de virar a pá gina,
pressione continuamente o botã o ligar/desligar.

4.

Espere até o ecrã piscar. Demora, habitualmente, 30
seguros para que o eReader comece o processo de
reposiçã o.

Após o processo de restauro ficar concluído, siga as instruções
no ecrã para configurar o seu eReader. Para concluir a
configuração, precisa de acesso a uma ligação Wi-Fi ativa ou à
Internet. Também pode utilizar a aplicação Kobo Desktop para
configurar o seu eReader usando o seu computador.
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Precisa de ajuda?
Para obter ajuda e saber mais sobre o seu eReader e outros
produtos Rakuten Kobo, visite:
https://help.kobo.com

Informações sobre regulamentações e garantia
Pode encontrar detalhes importantes sobre segurança,
regulamentação e garantia sobre o seu eReader Kobo no site
Kobo:
•
•

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

Nota: A Declaração de Conformidade poderá variar consoante
os diferentes modelos do eReader Kobo. O website inclui
detalhes sobre como encontrar o número de modelo do seu
eReader Kobo.
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