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Sobre o seu Kobo eReader

O que há nesta secção

• Anatomia do seu Kobo eReader

• Impermeabilizar o seu eReader Kobo

• Usar o seu eReader Kobo perto da água

• Carregar o seu Kobo eReader

• Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador de
parede

• Ligar e desligar o seu Kobo eReader

• Utilizar o ecrã tátil

• Usar o seu ecrã de Início

• Ajustar o brilho do ecrã

• Acerca da funcionalidade Luz Natural

• Usar a funcionalidade Luz Natural

• Ligar ao seu computador

Anatomia do seu Kobo eReader

 



 

Botão de ligar/desligar –
Prima para ligar ou desligar
o seu eReader, ou para o
colocar em hibernação.

Micro porta USB – Ligue o
seu eReader ao seu
computador, utilizando o
cabo Micro USB fornecido,



para carregar o seu eReader
ou adicionar livros.

Impermeabilizar o seu eReader Kobo

O seu Kobo Aura H2O Edition 2 pode ser submergido em 2
metros (6,7 pés) de água doce, por um período de até 60
minutos, se seguir estas instruções.

O seu Kobo Aura H2O Edition 2 possui certificação IPX8o
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 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 de água.



• Não submerja o seu eReader em água durante mais
de 60 minutos.

Usar o seu eReader Kobo 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

Carregar o seu Kobo eReader

Antes de utilizar o seu Kobo eReader pela primeira vez,
deve carregá-lo durante, pelo menos, uma hora. Uma
bateria Kobo eReader completamente carregada pode
durar até dois meses, dependendo do uso. Carregue o seu
Kobo eReader com o cabo Micro USB fornecido, se possível.



Se precisar de substituir o seu cabo Micro USB, pode obter
um novo em qualquer lugar onde sejam vendidos cabos
Micro USB.

Siga estes passos para carregar o seu eReader.

1. Ligue o seu computador.

2. Ligue o seu cabo Micro USB ao seu eReader e ao seu
computador.

Pode continuar a ler enquanto o seu eReader está a
carregar.

Pode ver a carga da bateria no canto superior direito do
ecrã.

Ícones da bateria

• Sem energia 

• A carregar 

• Parcialmente carregado 

• Completamente carregado 

Carregar o seu Kobo eReader com um adaptador
de parede

Pode carregar o seu Kobo eReader com qualquer adaptador
Micro USB de 5V e e 800mA.



Nota: Se viajar para um país com um sistema elétrico
diferente, certifique-se de que tem um conversor adequado
antes de carregar o seu Kobo eReader numa tomada.

Ligar e desligar o seu Kobo eReader

Desligar o seu Kobo eReader ou suspendê-lo irá ajudar a
prolongar a vida útil da sua bateria.

Quando suspende o seu eReader e o ativa em seguida,
regressa diretamente ao último ecrã que viu. Isto pode ser
uma página de um livro, o catálogo Kobo ou a sua própria
lista de itens.

Se desligar o seu eReader, irá diretamente para a sua página
Inicial quando o voltar a ligar.

• Para ligar o seu eReader: Pressione continuamente
o botão de ligar/desligar durante 3 segundos. O
botão de ligar/desligar pisca e o seu eReader liga-se.

• Para suspender o eReader: Pressione rapidamente o
botão de ligar/desligar.

• Para retirar o seu eReader da suspensão: Pressione
rapidamente o botão de ligar/desligar.

• Para desligar o seu eReader: Pressione
continuamente o botão de ligar/desligar até
aparecer o ecrã de Desligado.



Utilizar o ecrã tátil

Quando o seu eReader estiver ligado, você pode tocar no
ecrã para abrir livros, virar páginas, selecionar itens e muito
mais. Aqui estão alguns gestos que lhe poderão ser úteis.

• Tocar: Toque ligeiramente no ecrã para abrir um
livro, virar uma página, selecionar um menu e muito
mais. Este é o gesto que mais vai usar.

• Deslizar: Utilize este gesto para percorrer os livros
no seu eReader e virar páginas.

• Premir continuamente: Toque no ecrã e mantenha o
dedo no mesmo lugar. Poderá utilizar este gestor
nas capas dos seus livros e títulos de livros para ver
mais opções. Este gesto permite-lhe também
selecionar texto enquanto está a ler. Pressione
continuamente uma palavra e, quando soltar o dedo,
o seu eReader vai sublinhar a sua seleção e mostrar
um círculo em cada extremidade da palavra. Arraste
os círculos para selecionar mais texto.

Nota: Nem todos os livros permitem seleção de texto. Por
exemplo, não pode selecionar texto em PDF nem em livros
de banda desenhada.



Usar o seu ecrã de Início

O seu ecrã de Início é onde encontrará os livros que está a
ler, recomendações de livros e mais.

Aqui ficam algumas coisas que poderá fazer a partir do seu
ecrã de Início:

• Sincronizar e atualizar o seu eReader: A
funcionalidade de Sincronização mantém o seu
eReader atualizado com os livros mais recentemente
comprados na Kobo. A sincronização também
atualiza o seu eReader com o software mais recente,
quando disponível. O novo software para eReader
pode incluir funcionalidades novas e melhoradas.

• Comprar livros: À procura de algo para ler?

Experimente usar a  função Pesquisar para
encontrar livros na livraria da Kobo, ou encontrar um
livro no seu eReader.

• Ler um livro: Os livros que leu ou comprou
recentemente surgem no ecrã Início. Para abrir um
livro, basta tocar na sua capa.

• Veja os livros que abriu recentemente: Os seus
livros abertos recentemente aparecem na parte
superior do ecrã.



Ir para o seu ecrã de Início

Pode aceder ao seu ecrã de Início a qualquer momento
enquanto está a ler, ou quando está a pesquisar livros no
seu eReader.

• Para aceder ao seu ecrã de Início enquanto está a
ler: Toque no meio do ecrã para aceder ao menu
Leitura, seguidamente toque no ícone Menu  no
topo do ecrã. Toque em Início para regressar ao seu
ecrã de Início.

• Para aceder ao seu ecrã de Início ao pesquisar
livros ou num Menu: Toque no ícone Menu  no
topo do ecrã, seguidamente toque em Início.

Ícones do ecrã Início

Verá os seguintes ícones no seu ecrã de Início. Para interagir
com os ícones, toque nos mesmos para visualizar mais
opções.

Ícone Significado

Sincronização e
atualização: Get the latest
book purchases to appear
on your eReader. Syncing
also checks your eReader
for software updates.



Ícone Significado

Menu Principal: Veja uma
lista de itens de menu e
definições no seu
eReader.

Ícone luz: Ajuste a
luminosidade e
temperatura de cor do
ecrã.

Ícone Wi-Fi: Indica a força
do sinal Wi-Fi.

Ícone Bateria: Mostra o
nível de bateria do seu
eReader e permite que
ajuste as definições de
poupança de Energia do
seu eReader.

Ícone Pesquisar: Pesquise
por livros no seu eReader
ou a livraria Kobo.

Ajustar o brilho do ecrã

Pode ajustar a luminosidade a partir do seu ecrã Inicial ou
durante a leitura.



• Durante a leitura, deslize o dedo para cima ou para
baixo ao longo da margem esquerda do ecrã.

 

 

• No ecrã de Início, toque no ícone Brilho  na parte
superior do ecrã e, de seguida, arraste o controlo

deslizante  na secção Brilho para a esquerda ou
direita.



Acerca da funcionalidade Luz Natural

A funcionalidade Luz Natural altera, gradualmente, a cor do
ecrã ao longo do dia para tornar a leitura mais confortável.
Ao ler, pode não notar que o ecrã muda de cor.

Durante o dia, o ecrã emite uma pequena quantidade de luz
azul. À medida que o dia avança, a luz muda gradualmente
para um laranja, tipo vela, e contém menos azul.

A luz azul ajuda-o a manter-se alerta durante o dia, mas
também pode mantê-lo acordado à noite. A funcionalidade
Luz Natural limita a quantidade de exposição à luz azul,
durante a noite, para que possa adormecer mais facilmente.
Limitar a emissão de luz azul a partir do ecrã do seu eReader
também se torna mais confortável para os seus olhos
quando lê com pouca luz ou no escuro.

Usar a funcionalidade Luz Natural

Com a funcionalidade Luz Natural, o seu eReader ajusta
automaticamente 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. Também pode ajustar
manualmente a funcionalidade Luz Natural para que o seu
eReader não altere a cor do ecrã.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.



2. Toque no ícone Brilho  na parte superior do ecrã.
O menu de definições Luz Natural surgirá.

3. Em Ao deitar, toque na  seta suspensa.

4. Selecione a hora a que normalmente adormece.

5. Ajuste a cor do ecrã:

• Para permitir que o seu eReader ajuste
automaticamente a cor do ecrã, certifique-se de

que o ícone circulo  ao lado de Auto está para
a direita .

• Para ajustar manualmente as suas definições de

Luz Natural, certifique-se que o ícone circulo 
ao lado de Auto está para a esquerda .

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



Ligar ao seu computador

Kobo Desktop é uma aplicação gratuita para o seu PC ou
Mac que lhe permite comprar livros na Loja Kobo e gerir
livros no seu eReader.

O Kobo Desktop permite-lhe:

• Adicionar e eliminar rapidamente um grande número
de livros no seu eReader.

• Ler livros que comprou na Kobo.

• Comprar livros no seu computador.

• Sincronizar o seu eReader.

Para mais informações sobre o Kobo Desktop, pode:

• Transferir o Kobo Desktop em kobosetup.com.

• Transferir o guia do utilizador do Kobo Desktop em 
kobo.com/userguides.

• Pesquisar o nosso site de ajuda em kobo.com/help.

http://www.kobosetup.com
http://www.kobo.com/userguides
http://www.kobo.com


Utilizar Wi-Fi

O que há nesta secção

• Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi

• Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader

• Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo

Ligar o seu Kobo eReader a uma rede Wi-Fi

Use o Wi-Fi para ligar o seu eReader à Internet, pesquisar na
Livraria Kobo e sincronizar o seu Kobo eReader. Tudo o que
precisa é de aceder a uma rede sem fios.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do
ecrã.

3. Toque em Sincronizar agora.
O seu eReader tentará ligar-se a uma rede Wi-Fi. Isto
pode demorar algum tempo.

4. Ser-lhe-á pedido para escolher uma rede sem fios.
Toque no nome da rede que pretende utilizar. Se



estiver um ícone Cadeado  junto a uma rede,
precisa de uma palavra-chave para utilizar essa rede.

5. Se lhe for pedido que insira uma palavra-chave de
rede, use o teclado para digitar a palavra-chave e
depois toque em Aceder. Pode tocar em Mostrar
Palavra-chave para ver o que está a digitar.

Verificar o estado do Wi-Fi no seu Kobo eReader

Para confirmar se está ligado à Internet, verifique o ícone de
estado do Wi-Fi na parte superior do seu ecrã.

Ícones de Wi-Fi

•  Wi-Fi está em standby para poupar bateria.

•  O Wi-Fi está desativado.

•  Tem uma ligação Wi-Fi moderadamente boa.

•  Tem uma ligação Wi-Fi excelente.

Pode ter que sincronizar o seu eReader para ver o ícone de
estado Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do
ecrã.



3. Toque em Sincronizar agora.
O ícone do estado Wi-Fi aparecerá no topo do ecrã

Desligar o Wi-Fi no seu eReader da Kobo

Pode desligar o Wi-Fi para impedir que o seu eReader Kobo
se ligue à Internet. Isto irá prolongar a vida útil da sua
bateria e permite-lhe usar o eReader num avião. A sua
ligação Wi-Fi desliga-se automaticamente se estiver inativa
durante mais de 5 minutos.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Wi-Fi  na parte superior do ecrã.

Nota: Caso não veja o ícone Wi-Fi , toque no 
ícone Sincronização no topo do ecrã e,
seguidamente, toque em Sincronizar agora. Toque
no ícone  na parte superior do ecrã.

3. Toque no ícone círculo  ao lado de Wi Fi: Ativado.
Caso surja uma mensagem Cancelar Sincronização?,
toque em Sim para continuar. Quando vir uma caixa
de diálogo que diga Wi-Fi: Desativado, o seu
eReader não poderá aceder mais à Internet.



Sincronizar o seu eReader da Kobo

O que há nesta secção

• Compreender a sincronização

• Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi

• Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo
Desktop

Compreender a sincronização

É importante sincronizar o seu eReader regularmente para
obter atualizações de software ou aplicações recentes,
transferir os novos livros comprados para o seu eReader
Kobo e atualizar os seus livros com marcadores ou
anotações que tenha feito durante a leitura noutro
dispositivo.

Pode sincronizar de duas maneiras: usando o Wi-Fi ou
ligando o seu Kobo eReader ao Kobo Desktop no seu
computador.

Depois de ter sincronizado, vai ver as capas de todos os
seus livros e pré-visualizações. Alguns livros têm a palavra

Transferir ao lado do título ou o ícone Transferir  na capa



do livro, dependendo do modelo do eReader. Toque na
capa do livro para o descarregar para o seu eReader.

Sincronizar o seu eReader da Kobo com Wi-Fi

Siga estas instruções para ler o livro que acabou de comprar
em kobo.com no seu eReader da Kobo. Será necessário o
acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de começar.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Sincronizar  na parte superior do
ecrã.

3. Toque em Sincronizar agora.

• Se estiver ao alcance de uma rede conhecida, o seu
eReader liga-se automaticamente a essa rede e dá
início à sincronização.

• Se não tiver uma rede conhecida ao seu alcance, o
seu eReader irá iniciar o processo de Adicionar uma
Rede.

Após sincronizar o seu eReader da Kobo, o seu livro será
adicionado ao ecrã de Início do eReader da Kobo e ao seu
menu "Os Meus Livros". Toque na capa do livro para
começar a ler.



Sincronizar o seu eReader da Kobo com o Kobo
Desktop

Também pode sincronizar o seu eReader da Kobo ligando-o
ao seu computador com o Kobo Desktop. O seu
computador deve estar ligado à Internet antes de
sincronizar.

Para transferir o Kobo Desktop, visite kobosetup.com.

1. Ligue o eReader ao seu computador utilizando um
cabo Micro USB e toque em Ligar.

2. Abra o Kobo Desktop no seu computador.

3. Se ainda não tiver iniciado sessão na sua conta Kobo,

clique no ícone Perfil  no topo do seu ecrã e inicie
sessão.

4. Clique no ícone Sincronizar .
O seu eReader irá sincronizar e atualizar com os
livros mais recentes.

5. Clique no botão Ejetar  no topo do ecrã para
desligar o seu eReader do seu computador.

http://www.kobosetup.com


Adicionar livros

O que há nesta secção

• Comprar um livro no seu eReader da Kobo

• Navegar na Livraria Kobo

• Adicionar um livro à sua Lista de Desejados

• Ver a sua Lista de Desejados

Comprar um livro no seu eReader da Kobo

Pode comprar eBooks diretamente no seu eReader. Precisa
apenas de uma ligação a rede Wi-Fi e de um cartão de
crédito válido.

Após concluir o processo de terminar sessão, o seu livro
será exibido no ecrã de Início.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em Navegar na Kobo no canto inferior
esquerdo do ecrã.

3. Toque na categoria ou livro em que está interessado.

4. Toque em Comprar ao lado do livro que pretende
comprar.



5. Se já comprou antes com a Kobo e guardou a sua
informação de faturação, siga para o passo 8.

6. Utilize o teclado para inserir o seu endereço de
faturação e informações do cartão de crédito.

Nota: Precisamos do seu endereço de faturação para
calcular os impostos associados à sua compra, com
base na sua localização.

7. Toque em Continuar.

8. Reveja a sua encomenda.

9. Se quiser utilizar um cartão de oferta ou código
promocional, toque em Adicionar Cartão de Oferta
ou Adicionar Código Promocional e introduza a
informação solicitada.

Nota: Os códigos promocionais só podem ser
aplicados em livros ou revistas elegíveis, uma vez
que nem todas as editoras optam por participar em
promoções.

10. Toque em Confirmar.

11. Toque em Continuar a Comprar para comprar mais
livros ou para voltar ao ecrã de Início.
Nota: Caso não veja o livro que comprou no ecrã de

Início , toque no ícone Sincronização  no topo do
ecrã e, seguidamente, toque em Sincronizar agora.



Navegar na Livraria Kobo

A Livraria Kobo permite que compre livros de qualquer
género, os favoritos e mais. Será necessário o acesso a uma
ligação Wi-Fi ativa antes de começar.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em Navegar na Kobo no canto inferior
esquerdo do ecrã.

A página da Livraria Kobo surgirá.

3. Pesquise o seu livro:

• Utilize a barra de pesquisa no topo do ecrã para
pesquisar por título ou autor.

• Toque nas categorias no topo do ecrã para
visualizar mais categorias de livros.

Adicionar um livro à sua Lista de Desejados

A sua Lista de Desejados permite que saiba que livros quer
comprar.

1. Enquanto procura um livro, toque na capa do livro
em que está interessado.
Surgirá a página de informações do livro. A página
de informações do livro mostra a sinopse e



avaliações do livro, bem como outros livros
relacionados.

2. Toque em + Lista de Desejados ao lado da capa do
livro.

Ver a sua Lista de Desejados

Após ter adicionado livros à sua Lista de Desejados, pode
ver a lista de livros que está interessado em comprar.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.

3. Toque em Lista de desejados.

Verá uma lista dos livros que adicionou à sua Lista de
Desejados. Toque no livro para visualizar mais informações
sobre o livro. Com a página de informações do livro aberta,
toque em Pré-visualizar agora sob a capa do livro para ler
uma amostra do livro. Quando chegar ao final da amostra,
terá a opção de comprar o livro.



Ler os seus livros

O que há nesta secção

• Onde encontrar os seus livros

• Procurar livros

Onde encontrar os seus livros

Os seus livros e amostras surgirão no menu "Os Meus
Livros". Pode gerir todos os livros no seu eReader também
a partir do menu "Os Meus Livros".

Para aceder aos seus livros comprados, requisitados e
amostras:

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.

3. Toque em Os Meus Livros.

Surgirá uma lista de livros que tem e livros que
adicionou ao seu eReader.



Procurar livros

Pode comprar livros de que gosta a partir do seu eReader.
Utilize a função de pesquisa para encontrar livros na livraria
Kobo ao introduzir o título do livro ou nome do autor.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Pesquisar  no topo do ecrã.

3. Toque no ícone suspenso  ao lado de Kobo e
escolha onde gostaria de pesquisar:

• Selecione Kobo para procurar na Livraria Kobo
(tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi).

• Selecione Os meus itens para procurar por livros
do seu eReader.

4. Usando o teclado, digite um título de livro, nome do
autor ou série de livros.
Os resultados da pesquisa aparecerão enquanto
digita.

5. Toque numa sugestão para ir para esse resultado, ou
toque em Ir para ver a lista completa de resultados.



Transferir livros da Nuvem Kobo

O que há nesta secção

• Sobre a Nuvem Kobo

• Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu Kobo
eReader

• Transferir todos os seus livros para o seu Kobo
eReader de uma só vez

• Remover livros do seu Kobo eReader

• Remover todos os seus livros do seu Kobo eReader
de uma só vez

Sobre a Nuvem Kobo

Todos os livros que compra na Kobo são guardados na
Nuvem Kobo, uma área de armazenamento online com
espaço ilimitado. Pode escolher que livros pretende
transferir da Nuvem Kobo para o seu dispositivo. Quando
terminar de ler um livro, pode removê-lo do seu dispositivo
para aumentar o espaço de armazenamento disponível.
Pode voltar a transferir um livro da Nuvem Kobo a qualquer
momento, desde que tenha acesso a Wi-Fi.



Transferir livros da Nuvem Kobo para o seu
Kobo eReader

Se os seus livros estiverem armazenados na Nuvem Kobo,
terá de transferi-los para o seu eReader antes de os poder
ler. Assegure-se de que o seu eReader está ligado ao Wi-Fi
para transferir livros da Nuvem Kobo.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em  Início no topo do ecrã.

3. Toque em Os Meus Livros.
Todos os livros que ainda não estiverem no seu
eReader têm a palavra Transferir ao lado do título do

livro ou um ícone Transferir  na capa do livro.

4. Toque na capa do livro para o transferir.
A transferência do livro iniciar-se-á.

5. Toque na capa ou título do livro para o abrir.

Caso selecione vários livros, os mesmos serão colocados em
fila e transferidos para o seu eReader um de cada vez. Na
vista de Lista, a palavra Pendente será exibida ao lado dos
livros que estão na lista para transferir. Na vista de Capas,
poderá ver as barras de progresso nas capas dos livros que
está a transferir. Depois de um livro ser transferido para o



seu dispositivo, não precisa de estar ligado a uma rede Wi-
-Fi para o ler.

Transferir todos os seus livros para o seu Kobo
eReader de uma só vez

Pode transferir toda a sua coleção de livros para o seu
eReader. Isto poderá ser útil se for para um local sem Wi-Fi.
Por exemplo, caso vá viajar, descarregar todos os livros para
o seu eReader garante que terá acesso aos mesmos sem se
ligar ao Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em  Início no topo do ecrã.

3. Toque em Os Meus Livros.

4. Toque no ícone Mais  na barra cinzenta.

5. Toque em Transferir tudo.
Os seus livros serão colocados em fila e transferidos
para o seu eReader um de cada vez. Na vista de
Lista, a palavra Pendente será exibida ao lado dos
livros que estão na lista para transferir. Na vista de
Capas, poderá ver as barras de progresso nas capas
dos livros que está a transferir.



Remover livros do seu Kobo eReader

Depois de remover um livro do seu eReader, pode voltar a
transferi-lo da Nuvem Kobo a qualquer momento, desde
que tenha acesso a Wi-Fi.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em  Início no topo do ecrã.

3. Toque em Os Meus Livros.

4. Toque sem soltar na capa ou no título do livro.
Será exibido um menu.

5. Toque em Remover.
Surge uma caixa de diálogo.

6. Selecione uma destas opções:

• Remover a transferência: Remova o livro do seu
eReader, mas tenha a possibilidade de transferir
novamente o item da Kobo Cloud mais tarde.
Verá na mesma a capa do livro no seu eReader.
Esta opção é selecionada automaticamente.

• Remover de Os Meus Livros: Eliminar o livro da
sua conta Kobo e de todos os seus dispositivos.
Não verá a capa do livro no seu eReader ou
aplicações Kobo. Para colocar o livro de novo no
seu eReader ou aplicação Kobo, terá de irá a



Kobo.com para restaurar o livro a partir do seu
Arquivo.

7. Toque em Remover.

Remover todos os seus livros do seu Kobo
eReader de uma só vez

Pode remover, do seu eReader, todos os livros que
transferiu, para libertar espaço de armazenamento. Quando
remove livros do seu eReader, estes ficam guardados na
Nuvem Kobo e pode voltar a transferi-los mais tarde.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em  Início no topo do ecrã.

3. Toque em Os Meus Livros.

4. Toque no ícone Mais  na barra cinzenta.

5. Toque em Gerir transferências.

6. Junto a Livros Kobo transferidos, toque em Remover
Tudo.

7. Toque em Remover.
Todos os seus livros Kobo serão removidos do
eReader.



Ler no seu Kobo eReader

O que há nesta secção

• Navegar num livro

• Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu
Kobo eReader

• Fechar livros

• Marcar páginas

• Encontrar uma página com marcador

• Destacar texto no seu eReader da Kobo

• Ver destaques no seu eReader da Kobo

• Remover destaques no seu eReader da Kobo

• Adicionar notas a um livro no seu eReader da Kobo

• Ver a sua nota ao ler no seu eReader da Kobo

• Remover notas dos livros no seu eReader da Kobo

• Usar o dicionário no seu Kobo eReader

• Adicionar ou remover dicionários

• Traduzir uma palavra



Navegar num livro

Pode ir rapidamente para qualquer capítulo ou página no
seu livro com apenas alguns toques.

Toque na capa ou no título do seu livro, no seu ecrã Inicial
ou no menu "Os Meus Livros", para o abrir.

Toque ou deslize os lados da página do seu livro para virar
as páginas.

Se quiser avançar mais de uma ou duas páginas:

1. Toque no centro da página para abrir o Menu de
Leitura.

2. Toque no ícone Navegação .

• Para percorrer as páginas do livro, toque no

ícone círculo  na barra de navegação e
deslize-o para a direita para avançar ou para a
esquerda para retroceder.

• Para ir para a próxima página, toque no ícone

Avançar .

• Para ir para a página anterior, toque no ícone

Voltar .



• Para saltar para o próximo capítulo, toque no

ícone Saltar  para Seguinte.

• Para saltar para o capítulo anterior, toque no

ícone Saltar para  Anterior.

• Para ir para um capítulo específico, toque em
Índice e toque no capítulo.

• Toque no ícone Retroceder  para regressar à
sua posição anterior no livro.

3. Toque em qualquer ponto da página para fechar a
barra de navegação.

Alterar as opções de texto e tipo de letra no seu
Kobo eReader

O seu eReader oferece, para a maioria dos livros, diversos
tamanhos de texto. Pode ajustar o tamanho, o tipo de letra,
o espaçamento entre linhas ou o alinhamento do texto para
facilitar a leitura. Note que, se o livro que estiver a ler for
um ficheiro PDF, não pode alterar o tamanho ou estilo do
texto.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para
abrir o Menu de Leitura.

2. Toque no ícone Texto Aa.



3. Ajuste as suas configurações de tipo de letra:

• Toque no menu suspenso ao lado de Tipo de
Letra para selecionar de uma lista de tipos de
letra disponíveis.

• Arraste o controlo deslizante  ao lado de
Tamanhos de Letra para alterar o tamanho do
texto.

• Arraste o controlo deslizante  ao lado de
Espaçamento Entrelinhas para aumentar ou
diminuir o espaço entre as linhas do texto.

• Arraste o controlo deslizante  ao lado de
Margens para aumentar ou diminuir as margens.

• Toque na sua escolha de justificação.

Nota:

• Quando muda o aspeto do texto, o seu eReader
lembra-se do seu tamanho e estilo preferidos e
aplica-os a outros livros que estiver a ler.

Fechar livros

Quando termina de ler um livro, pode marcá-lo como
Terminado, de modo a que, da próxima vez que o abrir,
começará pelo início.



Marcar um livro como Terminado não irá remover quaisquer
marcadores, anotações ou destaques.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.

3. Toque em Os Meus Livros.

4. Pressione continuamente a capa do livro.
Será exibido um menu.

5. Selecione Marcar como terminado.

Marcar páginas

Pode marcar páginas às quais deseja regressar utilizando
marcadores.

• Toque na esquina superior direita de uma página
quando estiver a ler. Um marcador será apresentado
como um marcador de dobra.

Encontrar uma página com marcador

Se adicionou um marcador a uma página, pode localizá-lo
facilmente usando o Menu de Leitura.

1. Durante a leitura, toque no centro da página para
abrir o Menu de Leitura.



2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.

3. Toque em Anotações.

4. Toque no marcador que deseja ver.

Destacar texto no seu eReader da Kobo

A maioria dos livros permite-lhe destacar texto, de forma
similar a usar um marcador num livro impresso.

Nota: Não é possível destacar texto num PDF.

1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra
durante alguns segundos até aparecer um
sublinhado.

2. Levante o dedo da página.

Irá ver um círculo  em cada extremidade da
palavra.

3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que
pretende selecionar e o segundo círculo para o fim.

4. Toque em Destacar.



Ver destaques no seu eReader da Kobo

Pode ver a lista dos destaques que fez no livro durante a
leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.

2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.

3. Toque em Anotações.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e
notas que fez no seu livro.

4. Toque num destaque para ver a passagem destacada
completa.

Remover destaques no seu eReader da Kobo

Pode remover destaques que tenha feito no seu livro
durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.

2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.

3. Toque em Anotações.



4. Toque sem soltar no destaque que pretende
remover.
Será exibido um menu.

5. Toque em Remover destaque.
O destaque será removido do seu livro.

Adicionar notas a um livro no seu eReader da
Kobo

Pode adicionar notas aos seus livros durante a leitura.

1. Durante a leitura, prima sem largar uma palavra
durante alguns segundos até aparecer um
sublinhado.

2. Levante o dedo da página.

Irá ver um círculo  em cada extremidade da
palavra.

3. Arraste o primeiro círculo para o início do texto que
pretende selecionar e o segundo círculo para o fim.

4. Toque em Adicionar Nota.

5. Use o teclado para inserir as suas notas e toque em
Guardar.



Ver a sua nota ao ler no seu eReader da Kobo

Depois de fazer uma nota, pode vê-la a qualquer momento
durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.

2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.

3. Toque em Anotações.
Aparece uma lista dos marcadores, destaques e
notas que fez no seu livro.

4. Toque no texto ao lado de Nota no lado direito para
ver a sua nota completa.

Remover notas dos livros no seu eReader da
Kobo

Se já não precisa de uma nota, pode apagá-la do seu livro
durante a leitura.

1. Toque no centro da página.
Será exibido o Menu de Leitura.

2. Toque no ícone Mais  na parte inferior da página.

3. Toque em Anotações.



Aparece uma lista dos marcadores, destaques e
notas que fez no livro.

4. Toque sem soltar na nota que deseja apagar.
Será exibido um menu.

5. Toque em Remover anotação.
Aparece uma caixa de diálogo.

6. Toque em Continuar para apagar a sua nota.

Usar o dicionário no seu Kobo eReader

Se vir uma palavra que não conhece durante a leitura, pode
usar o dicionário incorporado no seu eReader para ver a sua
definição.

1. Durante a leitura, prima sem largar durante alguns
segundos a palavra cujo significado gostaria de
pesquisar.
Aparece um sublinhado debaixo da palavra.

2. Levante o dedo do ecrã.
Aparece a definição da palavra.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como
PDF, livros que requisitou numa biblioteca pública ou livros
gratuitos que encontrou na Internet.

Toque no ecrã para desligar o dicionário.



Adicionar ou remover dicionários

Pode remover os dicionários que estão instalados no seu
eReader para libertar espaço de armazenamento ou
adicionar dicionários noutras línguas.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.

3. Toque em Definições.

4. Toque em Língua e dicionários.

5. No Dicionário, toque em Editar.

6. Adicionar ou remover um dicionário:

• Para adicionar um dicionário, toque no ícone

Mais  ao lado do dicionário que deseja
adicionar.

• Para remover um dicionário, toque no ícone com

um tique  ao lado do dicionário que quer
remover.

7. Toque em Guardar.



Traduzir uma palavra

O seu Kobo eReader tem um dicionário de tradução que
pode utilizar durante a leitura de eBooks da Kobo.

O dicionário pode não funcionar em alguns livros, tais como
PDF, livros que requisitou numa biblioteca pública ou livros
gratuitos que encontrou na Internet.

1. No seu livro, prima sem largar a palavra que gostaria
de traduzir.

2. Levante o dedo do ecrã.
Aparece uma definição da palavra numa caixa de
diálogo.

3. Toque no ícone Lista pendente  na parte inferior
direita da caixa de diálogo.
Aparece uma lista das línguas no menu pendente.

4. Selecione a língua para a qual deseja traduzir.



Requisitar livros da biblioteca pública

O que há nesta secção

• Compreender o processo de requisitar livros da
OverDrive

• Introdução ao Adobe Digital Editions

• Instalar o Adobe Digital Editions

• Criar uma Adobe ID

• Autorizar o seu computador com o Adobe Digital
Editions

• Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe Digital
Editions

Compreender o processo de requisitar livros da
OverDrive

Pode pedir eBooks emprestados na maioria das bibliotecas
públicas e lê-los no seu eReader Kobo.

A maior parte das bibliotecas públicas usam um serviço
chamado OverDrive para catalogar e gerir eBooks. Estas
instruções guiá-lo-ão sobre como requisitar eBooks na sua
biblioteca local usando a OverDrive.



Quando requisita um eBook, na realidade descarrega um
ficheiro de licença para o seu computador. O ficheiro
também é chamado de ficheiro .acsm. Terá de copiar este
ficheiro de licença para o seu eReader usando um software
gratuito chamado Adobe Digital Editions.

O processo de requisitar um eBook na sua biblioteca pública
terá estes passos:

1. Requisitar um eBook na sua biblioteca pública
usando OverDrive. Ao requisitar um eBook na
biblioteca, irá descarregar o ficheiro de licença do
eBook para o seu PC ou Mac.

2. Utilize o Adobe Digital Editions para copiar o ficheiro
de licença para o seu eReader Kobo.

3. Abra o eBook no seu eReader Kobo para ler.

Antes de começar, certifique-se de que tem:

• Um cartão de biblioteca válido

• Acesso à Internet

Introdução ao Adobe Digital Editions

O Adobe Digital Editions (ADE) é um software gratuito que
lhe permite adicionar, ao seu Kobo eReader, eBooks de uma
biblioteca pública, eBooks de outra loja ou eBooks da Loja



Kobo que estão protegidos por Digital Rights Management
(DRM).

O DRM impede a cópia ou redistribuição não autorizada de
eBooks, para proteger os direitos dos autores e das
editoras. Se transferiu um livro protegido por DRM, irá
obter uma licença sob a forma de um ficheiro .acsm
juntamente com o seu livro. Irá então usar o ADE para
adicionar, ao seu eReader, conteúdo protegido por DRM.

Para começar a utilizar o ADE:

• Instale o Adobe Digital Editions.

• Obtenha um Adobe ID.

• Autorize o seu computador e o seu eReader com
ADE.

Terá de usar ADE se quiser:

• Ler um eBook que requisitou numa biblioteca.

• Ler um ficheiro PDF protegido que comprou numa
livraria Kobo.

Ao pedir um eBook emprestado a uma biblioteca, esta
deverá dar-lhe instruções sobre como transferir o
ficheiro .acsm do seu livro.



Alguns livros da livraria Kobo poderão estar num formato
PDF que precise de ADE para carregar os ficheiros PDF para
o seu eReader.

Se utiliza um Kobo eReader ou as aplicações de leitura da
Kobo, poderá nunca necessitar de utilizar o ADE. As
aplicações de leitura e eReaders da Kobo podem transferir e
abrir automaticamente a maioria dos livros na Livraria Kobo.

Instalar o Adobe Digital Editions

Instale o Adobe Digital Editions (ADE) no seu PC ou Mac
para transferir o conteúdo protegido por Digital Rights
Management (DRM) para o seu eReader da Kobo.

1. Transfira o ADE em www.adobe.com/support/
digitaleditions/downloads.html.

2. Localize o ficheiro de instalação do ADE no seu
computador.

3. Abra o ficheiro de instalação do ADE.

4. Siga a instruções no ecrã para instalar o Adobe
Digital Editions.

http://www.adobe.com/ca/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/ca/solutions/ebook/digital-editions/download.html


Criar uma Adobe ID

Após instalar o Adobe Digital Editions, terá de criar uma ID
Adobe.

1. Com o Adobe Digital Editions aberto, clique em
Ajuda no topo do ecrã.

2. Clique em Autorizar Computador.

3. Clique em Criar uma ID Adobe na janela de
Autorização.

Notas:

• Certifique-se de que a caixa ao lado de Quero
Autorizar o meu computador sem uma ID não está
assinalada.

• Ao lado do menu suspenso Fornecedor de eBook,
certifique-se de que a ID Adobe está selecionada.

 



 

4. Preencha as caixas de texto adequadas e clique em
Registar.

 





 

Notas:

• A sua ID Adobe está no endereço de e-mail que usou
para se registar.

• A sua palavra-passe Adobe é a palavra-passe que
usou para criar a conta.

• Pode usar a sua ID Adobe e palavra-passe Adobe
imediatamente após a ter criado.

Autorizar o seu computador com o Adobe Digital
Editions

Após instalar o Adobe Digital Editions (ADE) e criar uma ID
Adobe, precisará de autorizar o seu computador com o
ADE. Só precisa de fazer isto uma vez.

1. Com o Adobe Digital Editions aberto, introduza a
sua ID Adobe e palavra-passe que acabou de criar.

 



 

2. Clique em Autorizar.

3. Clique em OK quando a Adobe terminar a
autorização do seu computador.

Adicionar livros ao seu eReader com o Adobe
Digital Editions

Se transferiu um livro protegido por Digital Rights
Management (DRM), irá obter uma licença juntamente com
o seu livro. A licença é também conhecida como um



ficheiro .acsm. Ao descarregar um eBook protegido por
DRM, terá de descarregar um ficheiro com a
extensão .acsm. A sua biblioteca deverá dar-lhe instruções
sobre como transferir o ficheiro .acsm. Para obter o livro em
si, basta abrir esse ficheiro em Adobe Digital Editions (ADE).
O ADE verifica a sua licença e depois transfere o seu eBook
em formato EPUB ou PDF.

1. Ligue o seu eReader.

2. Ligue o seu eReader ao seu computador utilizando o
cabo Micro USB.

3. Toque em Conectar no seu eReader.

4. No seu computador:

a. Vá para a pasta onde o seu eBook (o
ficheiro .acsm) está guardado.

b. Clique duas vezes no .acsm ficheiro.
O livro abre em ADE.

c. Clique em Biblioteca na parte superior do ecrã.

d. Clique em Todos os itens no menu Estantes.

e. Selecione o seu livro novo e arraste-o para a
estante do eReader da Kobo (listada do lado
esquerdo por baixo de Dispositivos).

5. Ejete o seu eReader do computador e retire o cabo
Micro USB do seu eReader.



O livro aparece na sua Biblioteca.



Bloquear o ecrã do seu eReader

O que há nesta secção

• Bloquear o ecrã do seu eReader

• Alterar o seu PIN

• Esqueceu-se do seu PIN?

Bloquear o ecrã do seu eReader

Com a funcionalidade de bloqueio com PIN, pode bloquear
o ecrã do seu eReader para evitar que seja usado por
terceiros. Por defeito, a funcionalidade de bloqueio com PIN
está desligada.

Caso se esqueça do seu PIN de 4 dígitos, terá de terminar
sessão no seu eReader e configurá-lo novamente. Isto
significa que perderá as suas anotações e marcações.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone bateria  na parte superior do
ecrã.
Será exibido um menu.

3. Toque em Definições de poupança de energia.



4. Ao lado de 'Solicitar PIN ao retomar ou ligar', toque
na caixa de verificação à direita.
Surgirá um teclado.

5. Introduza um PIN de quatro dígitos.

6. Introduza novamente o mesmo PIN de quatro
dígitos, quando solicitado.
Surgirá uma janela bloqueio por PIN ativado para
confirmar que ativou a funcionalidade de bloqueio
por PIN.

Quando suspende o seu eReader ou o volta a ligar, terá de
introduzir o seu PIN de quatro dígitos para desbloquear o
ecrã.

Alterar o seu PIN

Caso tenha ligado a funcionalidade de bloqueio com PIN,
pode alterar o PIN a qualquer momento. Precisará do seu
PIN atual para efetuar alterações.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone bateria  na parte superior do
ecrã.
Será exibido um menu.

3. Toque em Definições de poupança de energia.



4. Ao lado de Altere o seu PIN de 4 dígitos, toque em
Alterar PIN.

5. Introduza o seu PIN atual.

6. Introduza o seu novo PIN.

7. Introduza novamente o seu novo PIN de 4 dígitos.

Esqueceu-se do seu PIN?

Caso se tenha esquecido do PIN, terá de terminar a sessão
no seu eReader e iniciá-la novamente.

Quando terminar a sessão no seu eReader, perderá todos
os marcadores e anotações que fez nos seus livros. Tem de
ter acesso a uma ligação Wi-Fi à Internet antes de poder
configurar o seu eReader.

1. Ligue o seu eReader.

2. Toque em Terminar sessão na parte inferior do ecrã.
Surge uma caixa de diálogo.

3. Toque em Terminar Sessão.

4. Siga as instruções no ecrã para configurar o seu
eReader.
Assim que tiver configurado o seu eReader
novamente, terá de configurar a funcionalidade de
bloqueio com PIN.



Resolução de problemas do eReader

O que há nesta secção

• Resolução de problemas do eReader

• Verificar as informações da sua conta

• Reparar a sua conta Kobo

• Desligar o eReader

• Carregar o seu eReader

• Terminar e reiniciar sessão no seu eReader

• Realizar um restauro das configurações de fábrica

• Realizar um reinício de fábrica manual

Resolução de problemas do eReader

Aqui ficam algumas coisas que poderá tentar caso esteja a
ter problemas com o seu eReader.

• Verificar as informações da sua conta: Verifique
novamente que introduziu o endereço de e-mail
correto ao iniciar sessão. Assegure-se de que não
existem erros ortográficos ao criar uma conta.



• Reparar a sua conta Kobo: Caso tenha comprado
um livro recentemente e o mesmo não apareça no
seu eReader, pode tentar reparar a sua conta Kobo.

• Desligue o seu eReader: Tente desligar o seu
eReader e ligá-lo novamente, caso o mesmo não
esteja a funcionar como esperado.

• Carregue o seu eReader: Carregue o seu eReader
durante uma hora e, seguidamente, experimente
ligá-lo novamente.

• Termine sessão no seu eReader: Terminar sessão no
seu eReader e depois voltar a iniciar sessão poderá
resolver alguns problemas comuns. Quando voltar a
iniciar sessão, o seu eReader irá iniciar o processo de
configuração novamente. Deverá introduzir o
endereço de e-mail associado à sua conta Kobo e a
sua palavra-passe para configurar o seu eReader
numa conexão Wi-Fi.

• Realizar um restauro de fábrica ao seu eReader: Se
terminar e iniciar sessão não resolver o seu
problema, experimente realizar um reinício de
fábrica no seu eReader.

Verificar as informações da sua conta

Caso não veja o livro que comprou na livraria Kobo no seu
eReader, mesmo após sincronizar, verifique que o endereço



de e-mail que usou para iniciar sessão no seu eReader é o
mesmo que usou para criar a sua conta Kobo.

• Verifique as informações da conta no seu eReader:

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em  Início no topo do ecrã.

3. Toque em Definições.

4. Toque em Contas.

5. Em Kobo, certifique-se de que o e-mail que
introduziu está correto e não tem erros
ortográficos.

• Verifique novamente o endereço de e-mail que
usou para criar uma conta Kobo: Caso tenha várias
contas de e-mail, certifique-se de que iniciou sessão
no seu eReader com a mesma conta de e-mail que
usou para criar uma conta Kobo.

• Verifique novamente que conta de e-mail usou
para comprar o livro: Após comprar um livro na
Kobo, obterá um recibo por e-mail com o título do
livro, preço e número do recibo. Certifique-se de que
a conta iniciada no seu eReader é a mesma conta de
e-mail no recibo da Kobo..



Reparar a sua conta Kobo

Se o seu eReader tiver livros em falta, ou caso a sua conta
de eReader estiver com problemas, pode tentar reparar a
sua conta Kobo.

Será necessário o acesso a uma ligação Wi-Fi ativa antes de
começar. Caso tenha muitos livros, o processo poderá
demorar um pouco.

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque no ícone Menu  na parte superior do ecrã.

3. Toque em Definições.

4. Toque em Informação do dispositivo.

5. Ao lado de Reparar a sua conta Kobo, toque em
Reparar.

6. Toque em Reparar agora.

Caso a reparação da sua conta não resolva o seu problema,
pode tentar fechar a sessão e iniciá-la novamente no seu
eReader.



Desligar o eReader

Se o seu eReader não responder ou não funcionar da forma
esperada, experimente desligá-lo e ligá-lo novamente.

1. Pressione continuamente o botão de ligar/desligar
até aparecer o ecrã de Desligado.

Nota: Se vir o ecrã Hibernar ligue o seu eReader de
novo e tente desligá-lo novamente.

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

Se o seu eReader parar e não conseguir desligá-lo, tente
carregá-lo.

Carregar o seu eReader

Carregar o seu eReader poderá reiniciá-lo, caso não consiga
ligar e desligar o eReader. Carregue o seu Kobo eReader
com o cabo Micro USB fornecido, se possível.

1. Ligue o seu cabo Micro USB ao seu eReader e ao seu
computador.

2. Ligue o seu computador.

Aguarde alguns minutos e veja se o eReader reinicia. Caso
não utilize o eReader há algum tempo, poderá estar sem



bateria. Deixe o seu eReader carregar durante, pelo menos,
uma hora antes de o tentar ligar.

Terminar e reiniciar sessão no seu eReader

Tente terminar e reiniciar sessão no seu eReader se tiver
problemas com os seus livros.

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

1. Vá até ao seu ecrã de Início.

2. Toque em  Início no topo do ecrã.

3. Toque em Definições.

4. Toque em Contas.

5. Em Kobo, toque em Terminar sessão.

6. Toque em Terminar sessão.

Após terminar sessão, será necessário configurar o seu
eReader. Depois de ter configurado o seu eReader e
iniciado sessão, sincronize o seu eReader para aceder aos
seus livros.



Realizar um restauro das configurações de
fábrica

Pode fazer um restauro da configuração de fábrica para
repor as configurações de origem do seu eReader. Depois
do restauro de fábrica, terá de configurar e sincronizar o seu
eReader novamente.

Se fizer um restauro de fábrica no seu eReader, irá:

• Remover todos os livros do seu eReader. Todos os
livros que comprou na Kobo podem ser transferidos
novamente a partir da Nuvem da Kobo após um
restauro 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.

1. Se for possível, faça uma cópia de segurança de
quaisquer livros ou documentos que tenha
adicionado ao seu eReader através do Adobe Digital
Editions ou manualmente utilizando o seu
computador. Não precisa de fazer uma cópia de
segurança dos livros que comprou na Kobo. Todos



os livros que comprou na Kobo podem ser
transferidos novamente a partir da Nuvem da Kobo
após um restauro de fábrica.

2. Vá até ao seu ecrã de Início.

3. Toque em  Início no topo do ecrã.

4. Toque em Definições.

5. Toque em Informação do dispositivo.

6. Toque em Restauro de fábrica em Avançadas.

7. Toque em Restaurar agora.

Realizar um reinício de fábrica manual

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, carregue o seu
eReader, pelo menos, durante uma hora.

1. Ligue o eReader a uma fonte de energia ao efetuar
um dos seguintes:

• Ligue o seu computador e ligue o cabo USB ao
seu computador primeiro e, de seguida, ao seu
eReader.



• Ligue o carregador de parede (não incluído) à
tomada e, de seguida, ligue o seu eReader ao
carregador de parede.

2. Prima e mantenha premido o botão de ligar até a luz
no canto superior direito do seu eReader se desligar.
Verá um ecrã "Desligado" quando o seu eReader é
desligado.

3. Liberte o botão de ligar.

4. Prima sem largar o botão de ligar/desligar no seu
eReader durante pelo menos 30 segundos.

5. Espere pelo ecrã de Restaurar.

6. Liberte o botão de ligar.
O ecrã do seu eReader ficará preto e começará o
processo de restauração. Quando o processo de
restauração terminar, siga as instruções no ecrã para
configurar o seu eReader. Terá de ter acesso a uma
rede Wi-Fi ativa ou ligação à Internet para terminar a
configuração. Também pode utilizar a aplicação
Kobo Desktop para configurar o seu eReader usando
o seu computador.

https://www.kobo.com/desktop
https://www.kobo.com/desktop


Obter ajuda

O que há nesta secção

• Obter ajuda

• Informações de segurança, regulamentação e
garantia

Obter ajuda

Tem dúvidas ou precisa de ajuda? Visite kobo.com/help.

Informações de segurança, regulamentação e
garantia

Pode encontrar detalhes importantes de segurança,
regulamentação e garantia sobre o seu eReader em
kobo.com/userguides.

Nota: A Declaração de Conformidade poderá variar para
diferentes modelos do Kobo eReader. Kobo.com/
userguides inclui informação sobre como encontrar o
número de modelo do seu Kobo eReader.

http://www.kobo.com/userguides
http://www.kobo.com/userguides
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