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Bem-vindo!

Obrigado por comprar um Kobo Arc 10HD.
O seu Kobo Arc 10HD integra uma nova geração de tablets Android, concebidos por e
para leitores. Encontrará a experiência de leitura confortável e premiada que espera da
Kobo, em conjunto com o melhor do Android.
O Kobo Arc 10HD também apresenta uma nova e potente forma de recolher e gerir
conteúdos, quer seja da Internet, das suas aplicações favoritas ou dos seus outros
dispositivos - as suas coleções pessoais - para diversão, trabalho ou simplesmente
porque você assim quer!
Com o seu Kobo Arc 10HD,também poderá tirar partido das Coleções incluídas da Kobo.
Estas coleções estão relacionadas com os seus autores e livros preferidos - ideias,
antecedentes, temas, livros relacionados, vídeos, citações e mais. Junte-se a nós na
descoberta de mais informações sobre os livros de que gosta.
Este Manual do Utilizador vai dar-lhe a conhecer tudo o que precisa de saber para
personalizar e usar o seu novo tablet. Esperamos que aprecie o seu Kobo Arc 10HD.
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Como Começar
Esta secção contém:
• Anatomia do seu Kobo Arc 10HD
• Carregar o seu Kobo Arc 10HD
• Pôr o seu Kobo Arc 10HD nos modo de suspensão e de acordar
• Utilizar o ecrã tátil
• Desbloquear o ecrã
• Utilizar aplicações ou widgets
• Adicionar ou remover outros utilizadores
• Alterar a imagem do seu perfil de utilizador
• Utilizar Wi-Fi
• Adicionar itens a partir do seu computador
• Navegar no seu Kobo Arc 10HD
• Personalizar a sua barra de Início Rápido
• Utilizar a sua página de Aplicações & Widgets
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Anatomia do seu Kobo Arc 10HD

Onde vai encontrar …
a. Controlo de deslize Ligado/Desligado
Ligue e desligue o seu Kobo Arc 10HD ou coloque-o em modo de
suspensão.
b. Câmara
Tire fotografias ou faça vídeos com aplicações como Skype.
c. Botão de volume
Prima o botão de volume para aumentar ou diminuir o volume do
áudio.
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d. Microfone
Ligue um microfone para adicionar som ao vivo a vídeos ou aplicações
como o Skype.
e. Porta USB
Ligue o adaptador de corrente incluído para carregar o seu Kobo Arc
10HD ou use um cabo micro USB/conetor USB para transferir
ficheiros para o seu tablet.
HDMI
Ligue o seu Kobo Arc 10HD a um dispositivo com capacidade para
HDMI, como uma televisão, e veja a transmissão direta de imagens ou
vídeo.
f.

Entrada para auscultadores
Ligue auscultadores para ouvir música, vídeos e audiolivros.

Carregar o seu Kobo Arc 10HD
Recomendamos que carregue na totalidade o seu Kobo Arc 10HD quando o tirar da
caixa pela primeira vez. Para carregar o seu Kobo Arc 10HD, ligue o carregador incluído
à porta micro USB do lado direito do seu Kobo Arc 10HD e ligue-o a uma tomada.

Pode sempre verificar a carga do seu Kobo Arc 10HD pelo ícone de bateria no canto
superior direito do ecrã. O símbolo de um raio branco no interior do ícone de bateria
significa que o seu Kobo Arc 10HD está a carregar. Se vir uma linha vermelha no fundo
do ícone de bateria ou o símbolo de um raio vermelho no interior do ícone da bateria,
significa que a sua bateria está fraca e que deve carregar de imediato o seu Kobo Arc
10HD.
Nota: Use sempre o carregador incluído para carregar o seu Kobo Arc 10HD; pode não
carregar ou carregar muito lentamente se usar um computador e um cabo USB.
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Pôr o seu Kobo Arc 10HD nos modo de suspensão e de acordar
Pode desligar o seu Kobo Arc 10HD ou colocá-lo em modo de suspensão quando não
estiver a ler. Em ambos os casos, a bateria vai durar mais. Quando o seu Kobo Arc 10HD
estiver em modo de suspensão, continua a gastar energia, ainda que pouca; quando está
desligado, não há qualquer gasto de bateria.
Quando coloca o seu Kobo Arc 10HD em modo de suspensão e depois o desperta,
bastam somente alguns segundos para voltar ao último ecrã que visualizou, que pode ser
uma página num livro, a sua página de coleções ou uma das suas aplicações. Se desligar
o seu Kobo Arc 10HD, regressará à página inicial quando o voltar a ligar e pode demorar
até 25 segundos a reiniciar.

Para ligar o seu Kobo Arc 10HD:
•

Deslize a barra deslizante de energia para a direita alguns segundos, depois
liberte-a.

Vai ver uma luz azul a piscar ao lado do botão de ligar/desligar enquanto o seu Kobo Arc
10HD se liga.
Para desligar o seu Kobo Arc 10HD:
1. Deslize a barra deslizante energia para a direita até surgir um aviso.
2. Toque em Desligar.
3. Toque em OK.
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Para colocar o seu Kobo Arc 10HD em modo de suspensão:
•

Deslize brevemente a barra deslizante de energia para a direita e liberte-a.
O ecrã desliga.

Para acordar o seu Kobo Arc 10HD:
•

Deslize a barra deslizante de energia para a direita e liberte-a.

Utilizar o ecrã tátil
Pode tocar no ecrã do seu Kobo Arc 10HD para selecionar itens, abrir livros, virar
páginas e muito mais. Em muitos casos, basta tocar ligeiramente com a ponta do dedo
para interagir com o ecrã. Existem alguns outros gestos que lhe poderão ser úteis.
• Tocar
Este é o gesto que mais vai usar. Basta tocar levemente no ecrã para abrir um livro,
virar uma página, abrir um item numa coleção e mais.
• Duplo toque
Para o duplo toque, toque duas vezes rapidamente no mesmo local no ecrã.
• Deslizar
Com este gesto, pode navegar, virar páginas num livro ou desbloquear o ecrã. Para
deslizar, coloque o dedo no ecrã e arraste-o com um movimento rápido.
• Premir sem largar
Este gesto também é designado como "premir continuamente". Este gesto permite
selecionar texto durante a leitura e mover itens de um lado para o outro. Para usar
este gesto, toque no ecrã e mantenha o dedo no lugar. Dependendo do que está a
premir, vai ver uma alteração no ecrã – por exemplo, quando prime uma aplicação
sem largar, surge um contorno indicando que a aplicação foi selecionada.
• Arrastar
Este gesto permite mover itens de um lado para o outro nas suas Galerias. Para usar
este gesto, prima um item e depois deslize o dedo pelo ecrã até ao ponto onde
pretende posicionar o item.
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• Apertar e ampliar/reduzir
Este gesto permite-lhe ampliar ou reduzir as páginas.
•

Para ampliar: Coloque o polegar e outro dedo juntos no ecrã e afaste-os.

•

Para aproximar: Coloque o polegar e outro dedo no ecrã, separados 3 ou 4
cm, e aproxime-os.

Desbloquear o ecrã
Quando receber o seu Kobo Arc 10HD, verá um ícone de um cadeado no ecrã quando o
acordar. O cadeado impede alterações acidentais. Para desbloquear o seu Kobo Arc
10HD, arraste o ícone do cadeado em qualquer direção para o rebordo do círculo que o
rodeia. Depois de desbloquear o seu Kobo Arc 10HD, pode ler livros e revistas, usar as
suas coleções e mais.

Pode alterar o bloqueio deslizante para uma palavra-passe ou outro tipo de bloqueio
seguro, ou então remover o bloqueio de ecrã.
Para desbloquear o seu ecrã quando usa um bloqueio seguro, depois de ligar ou
despertar o seu Kobo Arc 10HD:
•

PIN: Insira o seu número de identificação pessoal de quatro dígitos (PIN).

•

Palavra-passe: Toque no campo de palavra-passe e insira a sua palavra-passe
com o teclado virtual.

•

Padrão: Com o dedo, trace o seu padrão de desbloqueio no ecrã.
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•

Desbloqueio facial: Segure o ecrã do seu Kobo Arc 10HD à sua frente
quando o liga. Desloque o seu Kobo Arc 10HD lentamente em frente do seu
rosto e pisque algumas vezes os olhos se o ecrã não desbloquear de imediato.

Utilizar aplicações ou widgets
O seu Kobo Arc 10HD vem com aplicações que lhe permitem navegar na internet, enviar
e-mails, ver imagens, ouvir música e mais. Encontrará também vários widgets incluídos
que permitem encontrar novos livros com facilidade, ver o estado do trânsito na sua
área ou a previsão meteorológica, entre outras funcionalidades. Também pode adicionar
aplicações e widgets gratuitos ou comprados do Google Play ao seu Kobo Arc 10HD.
Uma aplicação é um programa que lhe permite fazer muitas tarefas, desde jogar a ler um
livro. Se tem aplicações favoritas, é fácil adicionar atalhos a qualquer uma das suas
coleções pessoais, à página de Aplicações e Widgets ou à Barra de início rápido para que
possa encontrá-las e abri-las num instante.
Um widget é diferente. Os widgets encontram-se na sua página de Aplicações & Widgets
ou nos ecrãs de coleções, e fazem uma de duas coisas :
•

Apresentam informações que você pretende ver com frequência (como o tempo
que faz no momento).

•

Permitem mudar uma definição ou chegar a um conteúdo sem abrir uma
aplicação. Por exemplo, pode ter um widget para ligar ou desligar o Wi-Fi ou
usar outra para abrir os seus livros atuais.

Obter novas aplicações e widgets
O Google Play é uma loja online da qual pode transferir aplicações gratuitas e pagas para
o seu Kobo Arc 10HD. Se já adquiriu outras aplicações ou widgets no Google Play que se
encontram noutro dispositivo Android, não precisa de voltar a pagar pelas mesmas para
as instalar no seu Kobo Arc 10HD.
Nota: Recomendamos que obtenha as aplicações e os widgets do Google Play. As
aplicações ou os widgets de outras fontes podem não ser seguros.
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Para obter uma aplicação ou um widget do Google Play:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

3. Toque no ícone Obter Aplicações
.
A loja do Google Play abre e apresenta aplicações.
4. Localize a aplicação ou o widget que pretende transferir e, se necessário, efetue o
pagamento.
5. Toque em Instalar.
6. Toque em Aceitar e Transferir.
Adicionar aplicações e widgets a coleções pessoais ou à página Aplicações &
Widgets
Se tem aplicações ou widgets que usa com frequência, pode adicioná-los à página de
Aplicações & Widgets. Também pode adicionar aplicações ou widgets às suas coleções
pessoais, o que facilita quando precisa de as encontrar e combinar com outros itens. Por
exemplo, se gosta de surf, pode criar uma coleção pessoal que inclua widgets de previsão
meteorológica e de surf, uma aplicação de mapas e trânsito, revistas de surf e fotografias
de movimentos de surf que gostaria de experimentar.
Para adicionar o atalho de uma aplicação ou de um widget à sua página de Aplicações &
Widgets para uma coleção:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da esquerda para a direita para abrir a página Aplicações & Widgets.
3. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

4. Para ver mais aplicações e widgets, deslize da direita para a esquerda.
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5. Prima sem largar a aplicação ou o widget que pretende adicionar à sua página de
Aplicações & Widgets.
Surge a página Aplicações & Widgets.
6. Arraste a aplicação ou o widget para onde pretende colocá-lo.
Para adicionar um atalho para uma aplicação ou um widget a uma coleção pessoal:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque na coleção pessoal onde pretende colocar o atalho da aplicação ou o widget.
4. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

5. Para ver mais aplicações e widgets, deslize da direita para a esquerda.
6. Prima sem largar a aplicação ou o widget que pretende adicionar à coleção pessoal.
Surge a coleção pessoal.
7. Arraste a aplicação ou o widget para o local pretendido.
Se largar a aplicação ou o widget por cima de outro item, cria uma nova coleção
Nota: Se arrastar a aplicação ou widget por cima de uma coleção e a mantiver aí, a
coleção abre. Pode assim largar a aplicação ou o widget onde quiser.
Abrir uma aplicação
Para abrir uma aplicação, basta toca no respetivo ícone. Encontra uma lista de todas as
suas aplicações e widgets no ecrã Todas as aplicações.
Para abrir uma aplicação ou usar um widget no seu ecrã Todas as Aplicações:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

3. Para ver mais aplicações e widgets, deslize da direita para a esquerda.
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4. Toque no nome ou ícone da aplicação que pretende abrir.

Adicionar ou remover outros utilizadores
Pode partilhar o seu Kobo Arc com a família e amigos mediante perfis de utilizador.
Pode adicionar até oito perfis de utilizador adicionais, com diferentes contas da Kobo (e
respetivas coleções de Bibliotecas), contas do Google Play, detalhes de início de sessão e
palavras-passe, definições e coleções pessoais. Como os perfis de utilizador são criados
com o sistema operativo Android, todos os dados de utilizador estão protegidos e
completamente separados.
Como proprietário do tablet Kobo, pode eliminar outros perfis de utilizador, mas cada
utilizador pode gerir o seu próprio perfil. Tal significa que cada utilizador pode alterar a
palavra-passe que usa para abrir o respetivo perfil, alterar a Conta da Kobo usada para o
perfil, alterar as preferências de leitura e gerir as suas próprias coleções pessoais.
Quaisquer alterações que um utilizador faça ficam ativas apenas no seu perfil - os outros
utilizadores vão sempre ver as suas próprias opções do perfil.
Quando cria perfis de utilizador adicionais, tem de completar novamente os passos de
configuração do tablet Kobo. Esta configuração aplica-se apenas ao utilizador que está a
adicionar e não à sua conta existente.
Nota: Os perfis adicionais de utilizador que criar partilham consigo o espaço de
armazenamento do seu tablet Kobo.
Para criar um novo perfil de utilizador no seu Kobo Arc 10HD:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque na sua imagem de perfil que está localizada na parte superior da barra de
Início Rápido.
3. Toque em Adicionar utilizador.
4. Deslize o ícone de bloqueio para desbloquear o ecrã.
5. Complete a configuração do novo utilizador.
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Para eliminar um perfil de utilizador:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Coloque o dedo no canto superior direito do ecrã e deslize para baixo.
Os atalhos das configurações vão aparecer.

3. Toque no ícone Configurações

.

4. Deslize para cima à esquerda do ecrã até aparecer a opção Utilizadores ao fundo da
secção Dispositivo.
5. Toque em Utilizadores.
6. Toque no ícone Lixo

à direita do utilizador que pretende eliminar:

7. Toque em Eliminar.

Alterar a imagem do seu perfil de utilizador
O seu perfil de utilizador inclui a opção de adicionar uma fotografia pessoal. A imagem
que adicionou surge à esquerda da Barra de início rápido e, se partilha o seu Kobo Arc,
na página de início de sessão. Pode criar a imagem do seu perfil de utilizador com a
câmara integrada ou ir buscá-la a uma aplicação como Galeria.
Para alterar a imagem do seu perfil de utilizador:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque na sua imagem de perfil, localizada na barra de Início Rápido.
3. Toque em Definir Fotografia.
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4. Toque na aplicação que pretende usar para adicionar a imagem.
A aplicação abre.
5. Localize ou crie a imagem que pretende usar.

Utilizar Wi-Fi
O seu Kobo Arc 10HD foi concebido para a Internet. Com uma ligação à Internet sem
fios, pode navegar na Internet, jogar, assistir a vídeos, conversar com amigos e muito
mais.
Estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi
Quando o seu Kobo Arc 10HD está ligado a uma rede sem fios, o ícone de Rede sem fios
é visível na parte superior do ecrã.
Para ligar a uma rede Wi-Fi:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Coloque o dedo no canto superior direito do ecrã e deslize para baixo.
Os atalhos das configurações vão aparecer.

3. Toque no ícone de Configurações
.
A secção Wi-Fi no canto superior esquerdo do ecrã mostra OFF à direita, o que
significa que não está ligado a uma rede Wi-Fi.
4. Toque na área em branco à direita da palavra OFF na secção Wi-Fi.
O botão muda para a direita e surge ON.
5. Toque no nome da rede com a qual pretende estabelecer ligação.
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6. Toque em Ligar.
Se vir um ícone de um cadeado ao lado da ligação sem fios, quer dizer que a ligação
exige uma palavra-passe. Para estabelecer ligação, tem de introduzir a palavra-passe.
Ligar Modo de voo
Pode usar o Modo de voo para desligar de forma rápida e fácil as ligações de rede sem
fios que tenha abertas. Ao ligar o Modo de voo, pode usar o seu Kobo Arc 10HD em
segurança num avião ou num hospital, além de aumentar o tempo de duração da
bateria.
Para ativar o Modo de voo.
1. Puxe a barra deslizante de ligar/desligar no topo do seu Kobo Arc 10HD para a
direita durante alguns segundos.
O menu de desligar aparecerá.
2. Toque em Modo de voo.

Adicionar itens a partir do seu computador
Pode ligar o seu tablet Kobo Arc 10HD a um computador, tal como uma pen USB. Uma
vez ligado, pode arrastar e soltar conteúdos do seu computador para o seu Kobo Arc
10HD.
Depois de transferido para o seu Kobo Arc 10HD, pode visualizar, importar e adicionar o
conteúdo a coleções. Por exemplo, se adicionar fotografias pessoais, poderá visualizá-las
ao abrir uma aplicação de imagens como a Galeria e, se adicionou livros, poderá
importá-los para a sua coleção de Livros.
Notas:
• Para transferir ficheiros do seu ambiente de trabalho, vai precisar dos seguintes SO e
aplicações no seu computador:
! Windows XP com SP2+ e Windows Media Player 10+
! Vista
! Windows 7
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! Mac OS X 10.5+
• Se tiver um Mac, também irá precisar da aplicação de Transferência de Ficheiros de
Android para adicionar itens ao seu Kobo Arc 10HD. Pode obter esta aplicação em
http://www.android.com/filetransfer/.
Para adicionar um item a partir do seu computador Windows para o seu Kobo Arc
10HD:

1. Ligue o seu computador e o seu Kobo Arc 10HD com um cabo micro USB/USB.
2. No seu computador:
a. Clique duas vezes em O meu computador.
b. Clique no dispositivo chamado Kobo Arc 10HD.
c. Arraste o conteúdo que deseja adicionar para a janela aberta o Kobo Arc 10HD.
Para adicionar um item do seu computador Mac para o seu Kobo Arc 10HD:
1. Ligue o seu computador e o seu Kobo Arc 10HD com um cabo micro USB/USB.
2. No seu computador:
a. Abra a aplicação de Transferência de ficheiros de Android.
b. Arraste o conteúdo que pretende adicionar para a janela aberta da aplicação.
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Navegar no seu Kobo Arc 10HD
Em qualquer altura no seu Kobo Arc 10HD, quando toca no ícone de Início no fundo do
ecrã fica apenas a um gesto das três áreas que mais usa: a página de Início do Kobo, a
página de Aplicações & Widgets e as suas coleções. O seu tablet tem mais algumas
funcionalidades que lhe permitem encontrar facilmente o que procura.

• Página de Início da Kobo
Quando liga o seu Kobo Arc 10HD, surge a página de Início após desbloquear o ecrã. A
sua página de Início mostra-lhe livros e revistas que abriu recentemente, as suas
classificações e comentários sobre livros e listas que o ajudam a encontrar novas e
empolgantes leituras.
• Página de Aplicações & Widgets
Se tocar no ícone de Início no fundo da sua página quando se encontra na página de
Início do Kobo, surge a página de Aplicações & Widgets. Também chega à mesma se
deslizar da esquerda para a direita com o dedo na página de Início do Kobo. A página
de Aplicações & Widgets no seu Kobo Arc 10HD é uma página padrão do Android
onde pode colocar os seus widgets preferidos ou atalhos para as suas aplicações
favoritas.
• Imagem de perfil
Pode ver a sua imagem de Perfil no canto superior esquerdo da página de Início no
Kobo e no canto superior direito da sua página de Aplicações & Widgets. Pode tocar
na sua Imagem de perfil para adicionar uma imagem, alternar entre perfis ou
adicionar um novo perfil.
• Barra de Início Rápido
Pode ver a Barra de Início Rápido à esquerda da página de Início e à direita da sua
página Aplicações & Widgets. Encontrará aplicações que pré-selecionámos para si - se
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preferir aplicações diferentes, basta arrastar qualquer aplicação que esteja na barra
para fora desta e depois arrastá-la para onde a pretende colocar.
• Coleções de Biblioteca
Deslize com o dedo da direita para a esquerda algumas vezes para encontrar as suas
coleções de Biblioteca. As coleções de Biblioteca não podem ser movidas ou
eliminadas e contêm somente um tipo de conteúdo —os seus livros e amostras na
coleção Livros, os seus artigos da aplicação Pocket na coleção Pocket e as suas revistas
na coleção Revistas. Basta tocar numa coleção de Biblioteca para encontrar os seus
livros, amostras, artigos da aplicação Pocket ou revistas.
• Coleções pessoais
As suas coleções pessoais encontram-se na mesma área no seu tablet Kobo do que as
suas coleções de Bibliotecas. Para as encontrar, basta deslizar o ecrã da direita para a
esquerda algumas vezes desde a página de Início da Kobo. As coleções são grupos de
itens. Pode colocar muitos itens diferentes nas coleções pessoais: os seus livros,
revistas, artigos, fotografias, aplicações e widgets, vídeos, entre outros. Se já usou a
Kobo anteriormente em qualquer outro dispositivo, vai encontrar coleções pessoais já
existentes de livros ou revistas que já tem na sua Biblioteca – pode adicionar tipos
diferentes de conteúdo no seu Kobo Arc 10HD.

Personalizar a sua barra de Início Rápido
A Barra de Início Rápido permite manter as suas aplicações preferidas à mão. A Barra
de Início Rápido está sempre visível quando se encontra na página de Início ou na
página de Aplicações & Widgets. É fácil aceder a qualquer uma dessas páginas, basta
tocar no ícone de Início

na parte inferior do ecrã.

Pode adicionar qualquer aplicação que pretenda à Barra de Início Rápido, mas só pode
aí manter cinco aplicações. Caso pretenda alterar aplicações na sua Barra de Início
Rápido, basta remover uma das aplicações que já aí estejam e adicionar a aplicação que
pretende.
Para personalizar a sua Barra de Início Rápido:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Remova as aplicações que não quer:
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a. Mantenha pressionada uma aplicação até aumentar ligeiramente de tamanho e
surgir uma linha de contorno azul.
b. Arraste a aplicação por cima da palavra Remover na parte superior do ecrã.
c. Quando a aplicação fica vermelha, retire o dedo do ecrã.
O atalho da aplicação é removido.
Nota: Só elimina o atalho e não a própria aplicação. A aplicação continua na área
Todas as aplicações.
3. Adicione a nova aplicação que pretende à sua Barra de Início Rápido:
a. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

b. Prima demoradamente a aplicação que pretende adicionar à Barra de Início
Rápido.
Surge a página de Início do Kobo ou a página Aplicações & Widgets.
c. Deslize a aplicação sobre a Barra de Início Rápido.
d. Levante o dedo do ecrã.
A aplicação surge na sua Barra de Início Rápido.

Utilizar a sua página de Aplicações & Widgets
A página de Aplicações e Widgets é Android puro, ou seja, é um lugar onde colocar os
atalhos das aplicações e os widgets que mais usa ou aos quais pretende um acesso
rápido. Como a página de Aplicações & Widgets é Android puro, não é possível adicionar
outros tipos de conteúdo.
Se perceber que está a ficar sem espaço na sua página de Aplicações & Widgets, pode
sempre optar por criar uma coleção pessoal para as suas aplicações e widgets. Uma
coleção pessoal pode crescer tanto quanto quiser, por isso nunca vai ficar sem espaço.
Para adicionar uma aplicação ou widget à sua página de Aplicações & Widgets:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.
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2. Se necessário, deslize da esquerda para a direita para abrir a página Aplicações &
Widgets.
3. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

4. Prima sem largar a aplicação que pretende adicionar à sua página de Aplicações &
Widgets.
Surge a página Aplicações & Widgets.
5. Deslize a aplicação ou o widget para o local onde pretende colocá-lo.
6. Levante o dedo do ecrã.
A aplicação ou widget surge no ponto onde o seu dedo estava a tocar no ecrã.
Para remover uma aplicação ou widget que não quer na sua página de Aplicações &
Widgets:
1. Mantenha pressionada a aplicação até aumentar ligeiramente de tamanho e surgir
uma linha de contorno azul.
2. Arraste a aplicação até à palavra Remover na parte superior do ecrã.
3. Quando a aplicação ficar vermelha, retire o dedo do ecrã.
A aplicação é removida.
Nota: Esta ação elimina somente o atalho e não a própria aplicação. Encontra a
aplicação na sua área Todas as aplicações.
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Utilizar Coleções
Esta secção contém:
• Sobre coleções
• Gerir as suas coleções pessoais
• Mover-se numa coleção
• Adicionar itens a uma coleção pessoal
• Redimensionar itens
• Remover itens de uma coleção pessoal

Sobre coleções
As coleções são grupos de itens. Elas ajudam-no a manter os seus livros, ficheiros,
aplicações, e outros tipos de conteúdo organizados. Quando desliza o dedo da direita
para a esquerda na página Inicial da Kobo, as suas coleções aparecerão. Cada coleção
assemelha-se a um livro numa prateleira, com uma pequena imagem do último item que
foi adicionado ou aberto.

Encontrará quatro tipos de coleções no seu Kobo Arc 10HD:
• Coleções de Bibliotecas: Estas coleções mostram-lhe os livros e as revistas que já
possui bem como as amostras dos livros que escolheu. Se tiver adicionado coleções
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pessoais à sua Biblioteca noutro dispositivo, também as vai ver no seu Kobo Arc
10HD.
• Artigos do Pocket: Esta coleção está repleta de artigos da internet que guardou com
a ferramenta de nome Pocket. Mais abaixo, encontrará informações sobre o Pocket.
• Coleções Kobo: Aqui encontrará coleções organizadas por autores populares e
outros especialistas bem como coleções que se expandem por temas, nomes, lugares,
autores e personagens dos livros que tem lido. Se viu uma coleção Kobo e a guardou, é
aqui que a vai encontrar.
• Coleções pessoais: As suas coleções pessoais podem incluir todo o tipo de material
que quiser reunir, como livros, música, revistas, imagens, aplicações, widgets e muito
mais. Por exemplo, pode criar uma coleção sobre o seu autor favorito para seguir os
seus tweets, informações sobre as próximas tournées, artigos de revistas e, claro,
todos os livros da sua autoria!
Nota: Não pode apagar nem modificar as coleções Livros, Revistas, Quero Ler, as
Coleções Kobo e os Artigos do Pocket.

Gerir as suas coleções pessoais
Com as coleções pessoais, pode organizar aplicações, livros ou qualquer outro item ao
qual pretenda ter um acesso rápido. Encontra as suas coleções pessoais na página de
Coleções. A página de coleções mostra todas as coleções que criou no seu tablet da Kobo.
A maioria das vezes, quando adiciona algo a uma coleção pessoal (como um livro, uma
música ou um site), também cria um link para esse item. Quando elimina algo que
adicionou a uma coleção pessoal, elimina apenas o link e não o livro, a imagem, a
música ou outro item ao qual estabelece ligação.
Abrir uma coleção
Encontra as suas coleções, incluindo as suas coleções da Biblioteca Kobo, na página de
coleções.
•

Para abrir uma coleção, basta tocar-lhe levemente.
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•

Para encontrar uma coleção pessoal dentro de outra coleção pessoal, abra a
coleção e deslize da direita para a esquerda até aparecer.

Adicionar uma coleção pessoal
Pode criar uma nova coleção pessoal na página de coleções ou dentro de qualquer outra
das suas coleções pessoais. Depois de criar uma coleção pessoal, pode movê-la de um
lado para o outro.
Nota: Não pode apagar nem modificar as coleções Livros, Revistas, Quero Ler, as
Coleções Kobo e os Artigos do Pocket.
Para adicionar uma nova coleção pessoal:
1. Na área de coleções, deslize da esquerda para a direita até ver a indicação "Toque
aqui para criar uma nova coleção".
2. Toque no local indicado.
3. Com o teclado virtual, introduza um nome para a nova coleção.
4. Toque em OK quando tiver terminado.
Mover uma coleção
Pode reorganizar as suas coleções tal como os livros numa prateleira. Também pode
mover as suas coleções pessoais dentro delas e para fora.
Para mover uma coleção para a esquerda ou para a direita na lista de coleções:
•

Prima sem largar a coleção e arraste-a para a nova localização.

Para mover uma coleção pessoal dentro ou fora de outra coleção pessoal:
1. Feche a coleção caso a tenha aberta.
2. Prima a coleção sem largar até aparecer um menu à direita.
3. Toque no ícone

Adicionar a Coleções.
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4. Toque na coleção para onde a deseja mover.
5. Toque em Concluído.
Mudar o nome de uma coleção pessoal
Pode mudar o nome de uma coleção pessoal para ser mais fácil encontrar ou identificar
o conteúdo da mesma. Mudar o nome de uma coleção não muda os itens que ela contém
nem a localização.
Notas:
•

Não pode mudar o nome das coleções Livros, Revistas, Quero Ler, Coleções
Kobo nem de Artigos do Pocket.

•

Quando muda o nome a uma coleção pessoal que inclui livros ou revistas da
sua Bibilioteca Kobo, a coleção também mudará de nome na sua biblioteca
Kobo nos outros dispositivos.

Para mudar o nome de uma coleção:
1. Toque na coleção para a abrir.
2. Prima o título sem largar até aparecer uma caixa de diálogo.
3. No teclado virtual, introduza um novo nome para a coleção.
4. Toque em Concluído.
A coleção aparece com o novo nome.
Eliminar uma coleção pessoal
Quando estiver a organizar conteúdos ou se os seus interesses mudarem, pode apagar
uma coleção que já não quer. Ao apagar uma coleção, apaga também todos os itens que
contêm e as eventuais coleções dentro da mesma, exceto itens nas suas coleções de
Bibliotecas como livros e revistas, imagens gravadas com aplicações como Galeria e
aplicações ou widgets.
Nota: Não pode apagar livros, revistas, Quero Ler, Coleções Kobo ou Artigos das
coleções do Pocket.
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Para eliminar uma coleção:
1. Feche a coleção caso a tenha aberta.
2. Prima a coleção sem largar até aparecer um menu à direita.
3. Toque no ícone

Remover.

4. Toque em Eliminar.
Nota: Caso a coleção inclua aplicações, estas não serão apagadas quando apaga a
coleção. Para isso, terá de utilizar a página Todas as aplicações.

Mover-se numa coleção
Sempre que adicionar algo a uma coleção, esta fica um pouco maior. Não há um limite
estabelecido para o tamanho de uma coleção.
Ao introduzir um item novo numa coleção, é adicionado à direita de outros itens
semelhantes. Por exemplo, se adicionar um grupo de imagens, vai encontrá-las à direita
de outras aplicações, widgets ou imagens que já existam na coleção. Quando a área
visível do ecrã ficar cheia de itens, poderá encontrar mais se deslizar da direita para a
esquerda.

Adicionar itens a uma coleção pessoal
Quando encontrar uma página Web, um vídeo, uma imagem, um livro, uma música ou
uma citação de que goste, poderá adicioná-los a uma coleção. Poderá adicionar o
mesmo item a várias coleções diferentes — exatamente como se estivesse a criar atalhos
para aplicações.
Adicionar itens a partir do navegador da Web
Quando recorrer a um navegador, o ícone Adicionar no topo da página torna mais
rápido e fácil o processo de adicionar algo a uma coleção. É como se marcasse uma
página.
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Para adicionar um item a partir do navegador:
1. Recorra ao navegador do tablet Kobo para ir até à página que pretende adicionar à
coleção.
2. Toque no ícone Adicionar

no canto superior direito da página do navegador.

3. Selecione o nome da coleção para onde pretende adicionar o item e toque em
Concluído.
Adicionar um item a partir de uma aplicação
Algumas aplicações, como a Galeria, incluem o ícone Adicionar
na parte superior
da página, o que torna rápido e fácil adicionar itens às coleções. Outras aplicações, como
o You Tube, incluem um ícone Partilhar
no topo da página que inclui a opção
Adicionar num menu que irá entretanto aparecer. Ocasionalmente, terá de utilizar o
ícone Ações

para encontrar a opção Partilhar.

Nota: Algumas aplicações - como Rdio - não permitem partilhar ou adicionar itens às
coleções.
Para adicionar um item a partir de uma aplicação:
1. Abra a aplicação que gere o item que pretende adicionar a uma coleção.
2. Toque no item para o selecionar.
3. Adicione o item:
•

Toque no ícone Adicionar
-Ou-

no topo do ecrã.

•

Toque no ícone Partilhar
-Ou-

•

Toque no ícone Ações , e depois toque em Partilhar e finalmente em
Adicionar à coleção.

e depois em Adicionar à coleção.
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4. Selecione o nome da coleção para onde pretende adicionar o item e toque em
Concluído.
Adicionar livros ou revistas da sua Biblioteca Kobo
Depois de ter sincronizado o seu Kobo Arc 10HD, verá os livros, as amostras e as
recomendações mais recentes na página inicial da Kobo e nas coleções da sua Biblioteca.
Pode adicionar qualquer um desses itens a uma coleção pessoal para que seja mais fácil
encontrá-los e abri-los.
Para adicionar um livro ou uma revista a uma coleção pessoal:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Livros, Revistas ou em Quero Ler.
4. Encontre o livro ou a revista que pretende adicionar a uma coleção e prima a capa
sem largar durante alguns segundos.
Surge um menu à direita.
5. Toque no ícone

Adicionar a Coleções.

6. Selecione o nome da coleção para onde pretende adicionar o livro ou a revista e
toque em Concluído.
Adicionar artigos do Pocket
Pocket é uma ferramenta que lhe permite guardar artigos de sites de internet que
gostaria de ler mais tarde no seu tablet. Por exemplo, se está a navegar pela internet no
seu portátil, pode guardar um artigo para o Pocket utilizando a extensão Pocket
instalada no seu navegador de internet.
Depois de iniciar sessão no Pocket no seu Kobo Arc 10HD encontrará todos os artigos
que guardou na sua conta Pocket na coleção de Artigos do Pocket. Pode adicionar
quaisquer dos artigos na sua coleção de artigos do Pocket a uma das suas coleções
pessoais.
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Redimensionar itens
Pode alterar o tamanho de itens que adicionou para que as suas coleções pessoais
tenham um aspeto mais organizado ou para poder ver pormenores em itens como
fotografias.
Para redimensionar um item:
1. Prima o item sem largar durante alguns segundos até surgir uma linha azul a
contorná-lo.
2. Levante o dedo.
Surge uma linha azul com quatro formas azuis em diamante em redor do item.
3. Pouse o dedo em qualquer parte da linha azul e arraste para fora de modo a
aumentar o tamanho do item ou para dentro de modo a reduzir o tamanho do item.

Remover itens de uma coleção pessoal
Para manter as suas coleções interessantes e distintas, certamente que, de vez em
quando, vai querer apagar itens. Ao eliminá-los, os itens são removidos da coleção, mas
continuam no seu Kobo Arc 10HD. Por exemplo, os livros na sua Biblioteca Kobo
continuam na sua coleção Livros, as fotografias que tirou com a câmara do tablet Kobo
continuam na aplicação Galeria e as aplicações e widgets continuam disponíveis na sua
página Todas as aplicações.
Nota: Se adicionou uma página Web ou uma imagem da Internet (entre outros itens) e
a eliminar de uma coleção, poderá ser difícil encontrar novamente esse item.
Para remover um item de uma coleção:
1. Prima o item sem largar até aparecer um menu à direita.
2. Toque no ícone

Remover.

3. Toque em Remover.
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Utilizar aplicações
Esta secção contém:
• Sobre o seu Kobo Arc 10HD e aplicações
• Configurar a aplicação de e-mail
• Navegar na Internet
• Ouvir música
• Ver imagens e vídeos

Sobre o seu Kobo Arc 10HD e aplicações
As aplicações permitem abrir e usar diferentes tipos de conteúdo e outras atividades que
aprecia, como jogar jogos. Pode usar aplicações no seu Kobo Arc 10HD sempre que está
ligado à Internet através de uma rede Wi-Fi e quando está offline. Por exemplo, pode
jogar jogos como Jewel Quest e Angry Birds quando não está ligado à Internet (offline),
mas se quiser usar a aplicação de E-mail, só poderá receber novas mensagens de e-mail
quando tem a ligação ativa (online).

Configurar a aplicação de e-mail
Pode associar qualquer uma das suas contas pessoais de e-mail à aplicação de E-mail no
seu Kobo Arc 10HD. Após a associação da sua conta de e-mail, pode ver as mensagens
de e-mail e os contactos que tem e enviar e receber e-mails. Também pode configurar
notificações para quando chegam novas mensagens de e-mail e pode ainda atribuir
diferentes sons de notificação a contas diferentes.
Nota: Também encontra a aplicação de Gmail na secção Todas as aplicações - basta
iniciar sessão com as credenciais da sua conta existente para receber os seus e-mails do
Gmail.
Para configurar uma conta de e-mail na aplicação de E-mail:
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1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

3. Toque no ícone da aplicação de E-mail
.
Nota: Quando abre a aplicação de E-mail pela primeira vez, surge a página de
Configuração da conta. Se surgir a página de Configuração da conta, passe para o
passo 8 mais abaixo.
4. Toque no ícone Ações

na parte superior do ecrã.

5. Toque em Configurações.
6. Toque em Adicionar Conta no canto superior direito do ecrã.
7. Toque em E-mail.
8. Insira o seu endereço de e-mail completo no campo de Endereço de e-mail.
9. Insira a sua palavra-passe no campo Palavra-passe.
10. Toque Seguinte.
11. Ative ou desative as opções apresentadas da seguinte forma.
•

Frequência de verificação da Caixa de entrada : Opte por Automático
(Push) para ver as mensagens de e-mail assim que as recebe na sua conta, ou
selecione a frequência com que gostaria que as novas mensagens fossem
entregues.

•

Dias para sincronizar: Opte por Automático para ver de imediato todas as
alterações da conta de e-mail ou selecione o tempo que pretende aguardar. A
sincronização atualiza a aplicação de E-mail com eventuais alterações feitas
diretamente na conta de e-mail, como e-mails enviados ou eliminados noutro
dispositivo.

•

Enviar e-mails desta conta por predefinição: Se adicionar várias contas
de e-mail à aplicação de E-mail, todos os e-mails enviados saem desta conta.
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•

Receber notificações quando chegam mensagens de e-mail: Recebe
uma notificação sempre que chega uma mensagem de e-mail.

•

Sincronizar contactos desta conta: A lista de contactos desta conta está
disponível na aplicação de E-mail.

•

Sincronizar calendário desta conta: O calendário com as marcações desta
conta está disponível na aplicação de E-mail.

•

Sincronizar e-mail desta conta: Quando ativa esta opção, verá as últimas
alterações que fez no seu Kobo Arc 10HD em todos os outros dispositivos em
que usar a sua conta de e-mail. Por exemplo, se ler uma mensagem de e-mail
no seu Kobo Arc 10HD esta será marcada como lida nos seus outros
dispositivos.

•

Transferir automaticamente anexos quando o Wi-Fi está ligado: Os
anexos de mensagens de e-mail são transferidos automaticamente.
Nota: Se não selecionar esta opção, poderá ainda assim transferir anexos de
modo individual.

12. Toque em Seguinte.
13. Insira um nome de conta (opcional).
O nome de conta surge na aplicação de e-mail e permite escolher a conta de uma
lista.
14. Toque em Seguinte.
Nota: Existem opções de configuração adicionais e detalhes necessários a alguns tipos
de contas de e-mail. Visite www.androidcentral.com para obter ajuda na configuração
de tipos diferentes de e-mail ou contacte o seu administrador ou fornecedor de serviços
de e-mail.
Para ver a sua conta de e-mail sincronizada:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque no ícone da aplicação de E-mail

.
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3. Para alternar entre contas:
a. Toque no nome da conta de e-mail ativa no canto superior esquerdo do ecrã.
b. Toque no nome da conta que pretende ver.

Navegar na Internet
O seu Kobo Arc 10HD inclui uma aplicação de navegador da Google. Se preferir, pode
descarregar outra aplicação de navegador para usar no seu Kobo Arc 10HD.
Antes de iniciar, estabeleça ligação a uma rede Wi-Fi (sem fios).
Para abrir o navegador:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque no ícone Todas as aplicações
3. Toque na aplicação do Navegador

na parte inferior do ecrã.
.

Ouvir música
Pode usar o seu Kobo Arc 10HD para ouvir os ficheiros de música que já tem (como
ficheiros MP3) com aplicações como Play Music, ou estabelecer ligação a serviços de
música online como SoundCloud ou Rdio.
Pode ouvir música pelo altifalante na parte de trás do seu Kobo Arc 10HD ou com
auriculares. Quando ouve música, pode controlar o volume com o botão de volume
integrado ou com a aplicação que está a usar.
Nota: Quando aumenta o volume ou usa os altifalantes integrados, o seu Kobo Arc
10HD consome mais energia.
Para reproduzir um ficheiro áudio (como um MP3) no seu Kobo Arc 10HD:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.
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2. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

3. Toque na aplicação onde vai tocar o seu ficheiro de música, como Play Music

.

4. Nesta aplicação, inicie a reprodução do seu ficheiro áudio.
Nota: Também pode tocar no ficheiro áudio e escolher a aplicação que pretende usar
para o reproduzir. Da primeira vez que abrir um ficheiro áudio que possa ser
reproduzido por mais do que uma aplicação, é-lhe dada a opção de escolher a aplicação
que pretende usar. Toque na opção "Usar como predefinição para esta ação" caso
pretenda usar a mesma aplicação de cada vez que abrir um ficheiro áudio.
Para reproduzir música com uma aplicação ou com um serviço de música online:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque no ícone Todas as aplicações

na parte inferior do ecrã.

3. Toque na aplicação que pretende abrir.
4. Com essa aplicação, comece a ouvir a transmissão online que pretende.

Ver imagens e vídeos
Pode recorrer à aplicação Galeria de fotos para ver offline as imagens, vídeos e
fotografias que registou com o seu Kobo Arc e recorrer a outras aplicações como o
YouTube para ver conteúdos visuais online. Pode ajustar a luminosidade do ecrã ou
mudar a orientação do ecrã (virando o seu Kobo Arc 10HD) para tornar a visualização
mais fácil.
Nota: Também pode usar a ligação HDMI integrada para transmitir imagens do seu
Kobo Arc 10HD para um dispositivo com capacidade para HDMI, como uma televisão.
Para ver imagens, vídeos ou outros suportes visuais ou fotografias que tirou com a
aplicação Galeria de fotos do seu Kobo Arc 10HD:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.
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2. Toque no ícone Todas as aplicações
3. Toque na aplicação

na parte inferior do ecrã.

Galeria de fotos.

4. Toque no Álbum que contém a imagem ou o vídeo que pretende ver.
5. Toque na imagem ou vídeo.
Nota: Deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais imagens.
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Reading
with
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Lezing met
Kobo
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Adicionar eBooks ou eMagazines ao seu Kobo Arc
10HD
Esta secção contém:
• Encontrar novos eBooks ou eMagazines
• Comprar um eBook ou uma eMagazine
• Adicionar eBooks de outras fontes
• Adicionar eBooks de bibliotecas

Encontrar novos eBooks ou eMagazines
Caso pretenda encontrar um novo eBook ou eMagazine, existem várias opções
disponíveis no seu Kobo Arc 10HD. Na página Inícial da Kobo, encontrará listas que
contêm novos lançamentos, livros ou revistas populares e livros e revistas que lhe
recomendamos com base no que tem na sua Biblioteca Kobo.
Poderá utilizar a aplicação da Loja Kobo para procurar por categoria - existem mais de
50 categorias para explorar - ou procurar por autor, saga, título ou editora. Na Loja,
poderá ver os eBooks e as eMagazines que pode comprar ou adicionar à lista Quero Ler.
A Loja Kobo inclui livros em muitas línguas. Para encontrar eBooks ou eMagazines
noutras línguas, pode efetuar a pesquisa nessa língua. Por exemplo, para encontrar
livros em italiano, pesquise com uma frase como “essere innamorati”. Nalguns casos,
pode ver uma opção de língua nos filtros à esquerda da página; clique numa língua para
ver eBooks ou eMagazines somente nessa língua.
Nota: As novas eMagazines da Kobo não estão disponíveis em todos os países de
momento. Se não vir eMagazines nas suas coleções na Loja Kobo, é porque ainda não
estão disponíveis no seu país.
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Usar a página de Início do Kobo para encontrar um novo eBook ou
eMagazine
É na sua página inicial do Kobo que vai encontrar livros e revistas que abriu
recentemente, as suas classificações e comentários a livros e listas que o vão ajudar a
encontrar novas e emocionantes leituras. Na sua página de Início, pode ver áreas
separadas designadas como blocos com diferentes tipos de conteúdo, incluindo várias
listas de eBooks e eMagazines que julgamos que vai apreciar – com base nas novidades,
no que é mais popular e naquilo que adicionou à sua Biblioteca.
Encontra estas listas na sua página Inicial do Kobo:
•

Recomendado para si – eBooks ou eMagazines que são semelhantes aos
livros ou revistas na sua Biblioteca, ou livros de que tenha gostado ou
classificado como muito bons.

•

Novos Lançamentos – novos eBooks de autores favoritos e novos números
de eMagazines populares.

•

Top 50 - Lista dos mais vendidos do dia na Loja Kobo.

•

Leituras dos amigos – livros e revistas nas Bibliotecas dos amigos, caso
tenham partilhado.

Para utilizar uma lista da sua página de Início do Kobo para encontrar o seu próximo
eBook ou eMagazine:
1. Toque no
Ícone Início na parte inferior do ecrã.
Nota: Se a Página inicial da Kobo estiver aberta, a sua Barra de Inicialização Rápida
aparecerá no lado esquerdo do ecrã. Se não a vir, clique novamente no ícone Início.
2. Deslize para cima para ver mais blocos, incluindo mais listas.
3. Toque na lista que gostaria de explorar.
Expande-se um painel a partir do lado direito da página.
4. Deslize na lista para cima para ver mais eBooks ou eMagazines.
5. Toque numa capa de livro ou revista para ver os detalhes, adicionar esse item à lista
Ler mais tarde ou comprá-lo.
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Utilizar categorias para encontrar um novo eBook
Encontrará categorias na Loja Kobo que facilitam e agilizam a busca pela sua próxima
emocionante leitura. Algumas categorias contêm livros ou revistas que são populares ou
foram lançados recentemente, enquanto outras refletem géneros populares.
Para utilizar categorias para encontrar o seu próximo e espetacular eBook ou
eMagazine:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Toque no ícone Todas as aplicações
3. Toque no ícone da Loja Kobo

na parte inferior do ecrã.

.

4. Dependendo do que vê, pode explorar as categorias e navegar pelos livros da forma a
seguir descrita:
•

eBooks ou eMagazines: Toque nos eBooks ou eMagazines na parte superior
da página para procurar apenas um livro ou uma revista.

•

Listas: Deslize para cima para ver mais listas. Deslize para a esquerda ou para
a direita em quaisquer listas para ver mais. Se vir uma seta rosa à direita de
uma lista, toque nela para ver todos os livros na categoria.

•

Botão de Categoria: se vir o botão de Categoria
no canto superior
esquerdo da página, toque no mesmo e depois toque na categoria que deseja
explorar.

•

Navegar por Categorias: Se vir a lista Navegar por Categorias, toquelhe para ver todas as categorias ou toque na categoria específica que pretende
explorar.

•

Menu: Se vir o ícone Menu
no canto superior esquerdo do ecrã, toque
no mesmo e depois toque na categoria que pretende explorar.
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Procurar um eBook ou uma eMagazine
Se souber parte do título, nome do autor, saga ou editora do eBook ou da eMagazine,
então fazer uma pesquisa é a maneira mais fácil e rápida de o encontrar.
Para pesquisar um eBook ou uma eMagazine:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

1. Toque no ícone Todas as aplicações
2. Toque no ícone da Loja Kobo
3. Toque no ícone Pesquisar

na parte inferior do ecrã.

.
na parte superior do ecrã.

4. Comece a escrever o título, nome do autor, saga ou editora com o teclado virtual. À
medida que for escrevendo, vão-lhe aparecendo sugestões por cima do teclado.
5. Toque numa sugestão que corresponda ao que procura ou continue a escrever até ter
inserido o que procura.
6. Toque em Ir para no teclado.

Comprar um eBook ou uma eMagazine
Quando tiver encontrado um eBook ou eMagazine que deseja comprar, basta tocar na
capa para proceder ao check-out. Tenha em atenção que, assim que tiver adicionado os
seus detalhes de pagamento, poderá utilizar a opção de Compra Rápida, que lhe permite
inserir uma palavra-passe para levar um único eBook, número de eMagazine ou
assinatura de eMagazine diretamente para o check-out.
Pode utilizar um cartão de crédito, o crédito de loja ou um cartão presente para pagar
pelo seu eBook ou eMagazine. Se tiver um código promocional, pode inseri-lo durante o
checkout para obter um desconto.
Para comprar um eBook ou uma eMagazine:
1. Toque na capa de qualquer eBook ou eMagazine que gostaria de comprar.
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2. Toque em Comprar Agora, Comprar Número ou Assinar para proceder ao checkout.
3. Inicie sessão ou crie uma nova conta Kobo.
4. Insira o seu nome para faturação e os dados do seu endereço.
Nota: Os seus dados de faturação têm de coincidir com os dados que utiliza para o
seu cartão de crédito, caso utilize um cartão de crédito na sua conta Kobo.
5. Toque em Adicionar.
6. Clique no método de pagamento que pretende usar.
7. Insira os dados do seu método de pagamento.
8. Se tem um cartão presente:
a. Toque em Adicionar cartão presente.
b. Clique no menu suspenso para ver uma lista de tipos de cartão presente.
c. Selecione o tipo de cartão presente que pretende usar.
d. Insira o número do seu cartão presente.
e. Insira o PIN do seu cartão presente.
f.

Toque em Aplicar.

g. Toque em Continuar.
9. Para usar um código promocional:
a. Toque em Adicionar código promocional.
b. Insira o código promocional.
c. Toque em Aplicar.
10. Toque em Comprar.
Já está – vai encontrar os seus livros e revistas novos na sua Biblioteca Coleções.
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Nota: Precisa de ligar o tablet Kobo à Internet para obter os seus novos livros e revistas.
Para comprar uma amostra:
1. Pressione e mantenha pressionada a capa da amostra que gostaria de comprar.
Surgem as opções do livro.
2. Toque em Comprar agora e complete os passos anteriores para fazer o checkout.

Adicionar eBooks de outras fontes
Se comprou EPUBs noutras lojas ou encontrou EPUBs gratuitos na Internet, pode
importá-los para o seu Kobo Arc 10HD a partir do seu computador. Após adicionar
EPUBs sem DRM ao seu Kobo Arc 10HD de outras fontes, pode importá-los para a sua
coleção de Livros. Estes EPUBs importados não aparecerão na sua Biblioteca Kobo
noutros dispositivos como eReaders da Kobo.
Nota: Não é possível importar todos os eBooks para a sua Biblioteca Kobo a partir do
ambiente de trabalho do seu computador; não é possível adicionar eBooks em PDF ou
EPUBs protegidos por DRM. No entanto, pode recorrer a outras aplicações para ler
PDFs ou EPUBs protegidos por DRM.
Para adicionar livros do seu computador à sua coleção de Livros no seu Kobo Arc 10HD:
1. Copie os seus ficheiros EPUB para o seu Kobo Arc 10HD.
Nota: Consulte Adicionar itens a partir do seu computador neste manual para mais
detalhes sobre a importação de itens a partir do seu computador.
2. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

3. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
4. Toque em Livros.
5. Toque no botão de menu

na parte superior do ecrã.

6. Toque em Importar Conteúdo.
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7. Toque em Iniciar.
Surge uma lista de livros guardados no seu tablet.
8. Selecione a caixa de seleção ao lado do livro que pretende importar.
9. Toque em Importar Seleção.
Surge uma caixa de diálogo.
10. Execute uma das seguintes ações:
•

Toque em Não para manter uma cópia do livro no seu cartão de memória e
para importar o ficheiro.

•

Toque em Sim para eliminar a cópia original do livro no seu cartão de
memória e para importar o ficheiro.

Nota: Se terminar a sessão da sua conta Kobo no Kobo Arc 10HD, vai apagar todos os
livros que importou com este método.

Adicionar eBooks de bibliotecas
Se quiser ler eBooks da biblioteca no seu Kobo Arc 10HD, terá de usar a aplicação
gratuita Overdrive ou outra aplicação de leitura suportada pela sua biblioteca. Pode
obter a aplicação Overdrive e muitas outras aplicações de leitura no Google Play.
Na página de Internet da sua biblioteca pode conferir a lista de aplicações suportadas,
bem como instruções sobre como transferir eBooks de bibliotecas. Também pode
contactar o Balcão de Informações da sua biblioteca para o ajudarem pessoalmente.
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Ler no seu Kobo Arc 10HD
Esta secção contém:
• Sincronizar a sua Biblioteca através de Wi-Fi
• Transferir livros ou revistas
• Abrir um livro, uma revista ou um artigo da aplicação Pocket
• Navegar num livro
• Navegar numa revista
• Leitura guiada para revistas
• Fechar um livro ou uma revista

Sincronizar a sua Biblioteca através de Wi-Fi
Todos os livros ou números de revistas que comprar são entregues automaticamente na
sua Biblioteca Kobo. No entanto, se adicionar um livro ou revista à Biblioteca Kobo e o
seu Kobo Arc 10HD não estiver ligado a uma rede Wi-Fi, tem de estabelecer ligação e
sincronizar para os ver nas suas coleções da Biblioteca.
"Sync" é a abreviatura de sincronização e significa obter na sua Biblioteca as últimas
alterações da Nuvem Kobo, uma área segura de armazenamento online. Ter a sua
Biblioteca na Nuvem Kobo também significa que pode escolher quanto do conteúdo da
sua Biblioteca é transferido para o seu Kobo Arc 10HD, para que possa gerir a memória
que está a ser usada.
Nas suas coleções, poderá ver algumas revistas e livros com um ícone Transferir
na
capa. Isto significa que o conteúdo não foi transferido para o seu Kobo Arc 10HD.
Quando estiver pronto para ler um livro ou uma revista, basta tocar no ícone Transferir
e, quando terminar de ler, pode removê-lo do seu Kobo Arc 10HD e recuperar
novamente esse espaço de armazenamento para outro item.
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Para sincronizar o seu Kobo Arc 10HD e ver os seus livros e revistas mais recentes:
1.

Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Livros ou Revistas.
4. Toque no ícone Sincronizar
na parte superior da coleção.
O seu Kobo Arc 10 HD sincroniza e atualiza os seus livros, revistas, marcadores e
recomendações.

Transferir livros ou revistas
Só pode ler livros ou revistas se o respetivo conteúdo estiver no seu Kobo Arc 10HD, por
isso, se estiver a viajar ou não tiver acesso a uma rede Wi-Fi, tem de transferir tudo
aquilo que pretender ler. Pode transferir o conteúdo de todos os seus livros ou revistas
se preferir tê-los disponíveis para ler a qualquer altura (e se tiver espaço suficiente no
seu tablet).
Para transferir o conteúdo de um só livro ou revista:
1.

Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Livros ou Revistas.
4. Toque no ícone Transferir
transferir.

na capa de qualquer livro ou revista que pretenda

•

Para pausar a transferência de um livro ou de uma revista toque na capa do
mesmo. O ícone Transferir irá mudar para o ícone Pausa.

•

Para retomar a transferência de um livro ou revista que tenha pausado, toque
novamente na capa.
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Para transferir o conteúdo de todos os seus livros ou revistas:
1.

Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Livros ou Revistas.
4. Toque no ícone Menu na parte de cima do ecrã.
5. Toque em Transferir Tudo.
O seu Kobo Arc 10HD transferirá os conteúdos de todos os seus livros ou revistas,
dependendo da coleção que tenha aberta.
Nota: Toque em Pausar Tudo para pausar a transferência.

Abrir um livro, uma revista ou um artigo da aplicação Pocket
Encontrará a sua Biblioteca Kobo e a sua coleção de artigos Pocket na sua página de
coleções. Encontrará todos os seus livros na coleção de Livros, as suas revistas na
coleção de Revistas, amostras na coleção Quero Ler e quaisquer artigos Pocket na
coleção de Artigos do Pocket. Se não vir uma coleção de revistas, é porque a Kobo ainda
não está a vender eMagazines no seu país.
Nota: A sua Biblioteca não mostra os livros nem as revistas que tenha eliminado,
mostrando apenas os livros que adicionou do seu computador após os ter importado
(consulte a página 19 para saber mais sobre importar livros).
Para abrir um livro ou uma revista na sua Biblioteca:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Livros, Quero Ler ou Revistas.
4. Se preferir, altere a forma como os seus livros ou as suas revistas são ordenados:
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a. Toque no ícone Ordenar
no canto superior direito do ecrã.
Surgem as opções Ordenar por.
b. Escolha a forma como prefere ordenar os seus livros ou revistas:
•

Última Leitura: Desloque os livros ou revistas que abriu recentemente - ou
novos livros ou revistas - para a esquerda.

•

Título: Ordene os seus livros ou as suas revistas por ordem alfabética da
esquerda para a direita.

•

Autor: Ordene os seus livros ou as suas revistas por ordem alfabética pelo
autor (as revistas são ordenadas alfabeticamente por editora).

•

Personalizar: Mostra os seus livros ou as suas revistas pela ordem que os
colocar.

5. Toque na capa do livro ou da revista que pretende começar a ler.
Nota: Se vir um ícone de Transferência
na capa, o seu livro ou revista começa a
transferência quando toca na capa. Assim que terminar, pode começar a ler.
Abrir Artigos do Pocket
O Pocket é uma ferramenta que permite recolher artigos de sites, aplicações ou e-mails e
abri-los posteriormente em dispositivos diferentes. Antes de poder começar a usar o
Pocket, tem de criar uma conta gratuita no site do Pocket em www.getpocket.com.
Assim que tiver uma conta, é fácil recolher artigos com extensões de browser do Pocket,
por meio da opção Partilhar no Android ou com aplicações disponíveis na Loja da Apple
ou no Google Play.
No seu Kobo Arc 10HD encontrará todos os seus artigos na sua coleção Artigos do
Pocket. Se pretender ver artigos, vídeos ou imagens online, encontrará uma opção para
abrir a aplicação Pocket na sua coleção Artigos do Pocket.
Ao guardá-los, os novos artigos ficam visíveis quase de imediato na sua coleção Artigos
do Pocket mas, se estiver a demorar muito, pode sincronizar para ver novos artigos.

Manual do Utilizador do Kobo Arc 10HD

50

Nota: Para mais detalhes sobre formas de adicionar e usar diferentes tipos de conteúdo
e sobre como recolher conteúdo para o Pocket, visite http://help.getpocket.com/.
Para abrir um artigo do Pocket:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Artigos do Pocket.
4. Se necessário, inicie sessão no Pocket:
a. Toque na área destacada "Saiba como adicionar aos seus artigos da coleção
Pocket".
Aparecerá um painel de informações à direita do ecrã.
b. Toque em Abrir o Pocket para começar.
Surge a página de Início de sessão do Pocket.
c. Toque em Iniciar sessão e insira as suas credenciais de início de sessão ou
toque em Registar-se para criar uma nova conta do Pocket.
5. Toque no artigo que gostaria de ler.

Navegar num livro
O Kobo Arc 10HD inclui várias opções que lhe permitem navegar no seu livro enquanto
lê. Vai achar fácil virar páginas, encontrar uma página específica ou encontrar e começar
a ler um capítulo.
Para virar uma página:
•

Toque no canto direito do ecrã para visualizar a página seguinte.

•

Toque no canto esquerdo do ecrã para ver a página anterior.
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Para ignorar algumas páginas ou capítulos durante a leitura:
1. Toque no centro da página.
O Menu de Leitura aparece do lado direito da página.
2. Toque no ícone de Navegação

.

•

Para percorrer as páginas do livro, toque no círculo na barra de navegação e
deslize-o para a direita para avançar e para a esquerda para retroceder.

•

Para saltar para o capítulo seguinte, toque no ícone Saltar Para a Frente

•

Para saltar para o capítulo anterior, toque no ícone Saltar para Trás

•

Para regressar à sua posição original, toque no ícone Retroceder

.

.
.

3. Toque no centro do ecrã para retomar a leitura.
Para ver o Índice durante a leitura:
1. Toque no centro do ecrã.
2. Toque no ícone Índice

na parte superior do ecrã.

3. Toque no capítulo que deseja ler.

Navegar numa revista
Encontrará várias opções na sua revista que tornarão a navegação por um artigo, ou só
para ver o que lá está, fácil e rápida. Se preferir folhear as páginas ou dar uma olhadela
antes de começar a ler, existem várias opções:
•

Grelha de páginas: Veja miniaturas de todas as páginas na sua revista.

•

Barra de navegação: Veja uma faixa das páginas na sua revista.

•

Índice: Veja uma lista de títulos de artigos com detalhes sobre cada artigo.
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Para utilizar a grelha de páginas, com a sua revista aberta:
1. Toque no centro da página.
Surgem as opções de leitura.
2. Toque no ícone Grelha

no fundo da página.

3. Deslize para cima ou para baixo na lista para ver mais.
4. Toque na página que deseja abrir.
Para utilizar a barra de navegação, com a sua revista aberta:
1. Toque no centro da página.
Surgem as opções de leitura.
2. Deslize para a esquerda ou para a direita nas imagens da página ao fundo da página.
3. Toque na página que deseja abrir.
Para utilizar o Índice com a sua revista aberta:
1. Toque no centro da página.
Surgem as opções de leitura.
2. Toque no ícone Índice

na parte superior da página.

3. Deslize para cima ou para baixo na lista para ver mais.
4. Toque no artigo que deseja abrir.
Para navegar na sua revista:
1. Deslize para a esquerda ou para a direita ou toque no limite lateral do ecrã para virar
uma página.
2. Junte os dedos no ecrã para ver mais da página.
3. Afaste os dedos no ecrã para ampliar numa parte da página.
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4. Enquanto a página estiver ampliada, arraste o dedo no ecrã para se mover pela
página.
Nota: Quando amplia uma página, ativa a experiência de leitura guiada.

Leitura guiada para revistas
Nas revistas, os artigos são muitas vezes interrompidos por fotografias e barras laterais.
Quando ampliar uma página, pode ser difícil encontrar o texto seguinte quando chega
ao fim de uma coluna. A leitura guiada resolve esta questão conduzindo-o ao início da
sequência seguinte do artigo quando toca na lateral do ecrã, tornando assim a leitura
mais fácil.
Para utilizar a leitura guiada com a sua revista aberta:
1. Afaste os dedos no ecrã para ampliar uma parte da página.
Surge um brilho nas laterais do ecrã e a leitura guiada é ativada.
Nota: Pode ampliar tanto quanto quiser.

2. Se necessário, toque no ícone Ir para o Início do Artigo
.
O foco da página move-se para a primeira secção do artigo.
3. Toque no lado esquerdo ou direito do ecrã para se mover para o início da secção
seguinte de texto no artigo.
Para desativar a leitura guiada:
•

Reduza a ampliação até ver a página por completo.

Fechar um livro ou uma revista
Quando fecha o livro ou a revista que está a ler, a página onde ficou é automaticamente
marcada. Quando volta a abrir o livro ou a revista, regressa à mesma página.
Para fechar um livro ou uma revista enquanto lê:
1. Toque no centro da página.
Surgem as opções do livro ou da revista na parte superior do ecrã.
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2. Toque no ícone da Kobo

para regressar à sua coleção Biblioteca.

Remover um livro ou revista
Quando tiver terminado um livro ou uma revista, ou se decidir que não o quer ler, pode
removê-lo do seu Kobo Arc 10HD ou da sua Biblioteca.
Quando remover um livro ou revista do seu tablet libertará espaço de memória, mas
ainda verá a capa na sua biblioteca. Quando remover um livro ou revista da sua
biblioteca, ele é eliminado da Nuvem Kobo e da sua biblioteca.
Nota: Se está a remover um livro ou revista que comprou da sua biblioteca, ainda
poderá encontrá-lo nos seus livros comprados no site da Kobo.
Para remover um livro ou revista:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Livros ou Revistas.
4. Prima a capa do livro ou da revista que pretende remover.
A capa aumenta ligeiramente de tamanho e surge Remover item na parte superior
do ecrã.
5. Arraste o livro ou a revista por cima de Remover item.
A capa do livro ou da revista fica vermelha.
6. Levante o dedo do ecrã.
Surge a caixa de diálogo Remover Item…
7. Toque numa das seguintes opções:
•

A partir do dispositivo
O conteúdo do livro ou da revista é removido do seu tablet (mas não da sua
Biblioteca) e a memória que estava a usar é libertada para outro item.

•

A partir da Biblioteca
O livro ou a revista é removido da sua Biblioteca.
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Para remover mais do que um livro ou revista na sua Biblioteca:
1. Toque no ícone

Início no seu Kobo Arc 10HD.

2. Deslize da direita para a esquerda até ver a sua página de coleções.
3. Toque em Livros ou Revistas.
4. Toque no ícone Ações

na parte superior do ecrã.

5. Toque em Definir Preferências Kobo.
6. Toque em Gerir biblioteca do dispositivo.
7. Toque para marcar a caixa de verificação à direita de cada livro ou revista que
pretende remover.
8. Toque em Remover.
9. Toque numa das seguintes opções:
•

A partir do dispositivo
O conteúdo do livro ou da revista é removido do seu tablet (mas não da sua
Biblioteca) e a memória que estava a usar é libertada para outro item.

•

A partir da Biblioteca
O livro ou a revista é removido da sua Biblioteca.
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Alterar a sua Experiência de Leitura
Esta secção contém:
• Alterar tamanho e estilo de texto
• Alterar o tema da página
• Usar o modo de leitura noturna
• Ajustar a luminosidade do ecrã durante a leitura
• Rodar a orientação de página (vertical vs. horizontal)

Alterar tamanho e estilo de texto
Pode experimentar com o tamanho e tipo de letra no Kobo Arc 10HD para descobrir a
experiência de leitura mais confortável. Por exemplo, pode alterar o tipo de letra se
estiver a ler com muita luminosidade e achar mais fácil ler com letras mais carregadas,
ou alterar o tamanho da letra se preferir ler com letras maiores.

Para alterar o tamanho do texto e o tipo de letra durante a leitura:
1. Toque no ícone do Menu de Leitura
2. Toque no ícone Tipos de letra

no canto inferior direito da página.

.
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3. Selecione o tipo de letra pretendido.
4. Arraste o controlo de deslize para a esquerda para diminuir o tamanho da letra ou
para a direita para aumentar.
5. Toque no centro do ecrã para retomar a leitura.

Alterar o tema da página
Pode mudar o tema da página para ler com mais facilidade no escuro ou até mesmo
mudar a cor da página para lhe dar um aspeto de romance vintage.

Para mudar o tema da página durante a leitura:
1. Toque no ícone do Menu de Leitura
2. Toque no ícone de Aparência

na parte inferior da página.

.

3. Toque no tema de leitura que gostaria de aplicar.
•

Modo Dia: A página é branca com texto preto.

•

Modo Noite: A página é preta com texto branco.

•

Modo Sépia: A página é sépia com texto preto.

4. Toque no centro do ecrã para retomar a leitura.
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Usar o modo de leitura noturna
Se costuma ler em ambientes de pouca luz por longos períodos de tempo, é preferível
ligar o Modo Noite de leitura para uma melhor experiência de leitura. O Modo Noite
coloca o texto a branco e a página a preto, o que é mais agradável para os olhos.
Para ativar o modo noturno de leitura durante a leitura:
1. Toque no ícone do Menu de Leitura
2. Toque no ícone de Aparência

na parte inferior da página.

.

3. Toque em Noite.
4. Toque no centro da página para retomar a leitura.

Ajustar a luminosidade do ecrã durante a leitura
O ecrã do Kobo Arc 10HD ajustar-se-á automaticamente aos níveis de luminosidade em
seu redor. Se preferir, pode mudar o nível de luminosidade para tornar a leitura mais
confortável.

Para ajustar manualmente a luminosidade do ecrã durante a leitura:
1. Toque no ícone do Menu de Leitura
2. Toque no ícone de Aparência

na parte inferior da página.

.
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3. Se necessário, toque no sinal de seleção à esquerda de Usar Claridade do
Sistema para que surja a barra deslizante de Claridade.
Nota: Se esta caixa de seleção não estiver visível, tem de desativar a claridade do
sistema nas definições de Android do seu Kobo Arc 10HD.
4. Arraste a barra para a esquerda para escurecer o ecrã ou para a direita para iluminar
o ecrã.
5. Toque no centro do ecrã para retomar a leitura.

Rodar a orientação de página (vertical vs. horizontal)
O Kobo Arc 10HD pode apresentar páginas com orientação vertical ou horizontal, por
isso pode adaptar a orientação do ecrã a itens diferentes que possa ler, como revistas ou
banda desenhada.
A vista vertical imita o aspeto de um livro real, mostrando uma página de cada vez. A
vista horizontal permite-lhe:
•

Ver até duas páginas de uma vez ou

•

Ver uma porção maior da página no modo de página única.

Para rodar a orientação de página:
•

Vire o seu tablet 90º para a esquerda ou para a direita. A página roda
automaticamente.

Nota: A página não roda se o Kobo Arc 10HD estiver numa superfície plana ou se a
opção Autorrotação do ecrã estiver desativada nas definições.
Para alterar o número de páginas que vê em orientação horizontal:
1. Toque no ícone do Menu de Leitura
2. Toque no ícone Definições de Leitura

na parte inferior da página.
.

3. Toque no ícone Layout da Página que mostra duas páginas

.
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4. Toque no centro do ecrã para retomar a leitura.
Para definir a orientação predefinida da página enquanto lê:
1. Toque no ícone do Menu de Leitura
2. Toque no ícone Definições Avançadas

na parte inferior da página.
.

3. Toque em Vertical ou Horizontal, dependendo da orientação predefinida que
preferir.
4. Toque no centro do ecrã para retomar a leitura.
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Adicionar Notas, Marcadores e Procurar palavras
Esta secção contém:
• Realçar texto
• Adicionar notas
• Marcar páginas
• Procurar palavras

Realçar texto
Poderá realçar o texto à medida que for lendo e consultá-lo mais tarde na lista de
anotações, que apresenta todos os destaques numa lista. Esta funcionalidade pode
revelar-se útil se estiver a estudar ou se pretender visualizar os destaques que tiver feito
ao longo do livro.
Nota: De momento, as Anotações ainda não estão disponíveis para revistas.

Para realçar texto, enquanto lê:
1. Prima uma palavra do texto sem largar durante alguns segundos.
Quando levanta o dedo, vê um destaque e dois círculos — um em cada uma das
extremidades da palavra — e uma barra de opções de texto na página.
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2. Arraste os ícones

e

para selecionar o texto.

3. Na barra de opções, escolha a cor de destaque que pretende utilizar.
Para apagar um destaque:
1. Toque no destaque que pretende apagar.
A barra de opções de texto aparece na página.
2. Toque no ícone Nenhum Destaque

na barra de opções de texto.

Para ver uma lista dos seus destaques, enquanto lê:
1. Toque no centro do ecrã.
2. Toque no ícone Conteúdos

na parte superior do ecrã.

3. Toque em Anotações na parte inferior do ecrã.
Surge a lista de Anotações.
4. Para ver um destaque específico, toque no mesmo na lista. De imediato, avança para
a página com a passagem destacada.

Adicionar notas
Pode adicionar notas ao seu livro. Esta funcionalidade pode ser útil se estiver a estudar
uma passagem ou se quiser adicionar comentários.
Para adicionar notas ao texto:
1. Prima uma palavra sem largar na página onde pretende adicionar uma nota.
Quando levanta o dedo, vê um destaque e dois círculos — um em cada uma das
extremidades da palavra — e uma barra de opções de texto na página.
2. Arraste os ícones
e
para selecionar o texto.
A sua nota é associada a este texto.
3. Escolha numa cor de destaque se assim desejar.
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4. Toque no ícone Adicionar Nota

na barra de opções de texto.

5. Insira a anotação com o teclado.
6. Toque em Guardar.
O ícone Nota aparece na lateral da página.
Para ver as suas notas, durante a leitura:
1. Toque no centro do ecrã.
2. Toque no ícone Conteúdos

na parte superior do ecrã.

3. Toque em Anotações na parte inferior do ecrã.
Surge a lista de Anotações.
4. Para ver uma nota, toque na lista. De imediato, avança para a página onde está a
nota.
Para editar uma nota:
1. Toque no ícone Nota
no lado direito da página.
Surge a janela Editar Nota.
2. Toque no texto da nota. Faça as suas alterações usando o teclado.
3. Toque em Guardar.

Marcar páginas
Como um marcador num livro em papel, pode marcar no seu Kobo Arc 10HD páginas
interessantes às quais pretende regressar.
Para marcar uma página enquanto lê:
•

Toque no canto superior direito da página.
Surge um marcador no canto superior direito.
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Para encontrar um marcador enquanto lê:
1. Toque no centro do ecrã.
2. Toque no ícone Conteúdos

na parte superior do ecrã.

3. Toque em Anotações na parte inferior do ecrã.
Surge a lista de Anotações. Os marcadores incluem o ícone Marca de dobra à
direita.
4. Toque na marca de dobra para ver a página correspondente.

Procurar palavras
Se vir uma palavra que gostava de procurar enquanto lê, basta tocar-lhe para ver a
definição ou informações relacionadas na Wikipedia ou na Pesquisa do Google.
Nota: Tem de estabelecer ligação a uma rede sem fios para ver os detalhes da Wikipedia
ou da Pesquisa do Google.
Procurar uma palavra:
1. Prima brevemente sem largar a palavra que gostaria de procurar.
Quando levanta o dedo, vê um destaque e dois círculos em cada uma das
extremidades da palavra. Surge a caixa de diálogo com a definição.
Nota: Se necessário, pode premir o destaque e deslizá-lo para outra palavra.
2. Toque em Definição completa para abrir a definição do dicionário.
3. Toque em Wikipedia para abrir a Wikipedia.
4. Toque em Pesquisa do Google para abrir os resultados da Pesquisa do Google.
5. Toque no ícone de Informações

para alterar o idioma da definição do dicionário.
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Problemen
oplossen
Troubleshooting
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Resolução de problemas
Esta secção contém:
• Resolução de problemas de aplicações e widgets
• Resolução de problemas de Wi-Fi
• Reiniciar o seu Kobo Arc 10HD

Resolução de problemas de aplicações e widgets
Se está a ter dificuldades em executar alguma aplicação ou acessório de interface em
particular, ou se o seu Kobo Arc10HD está muito lento e suspeita que uma aplicação ou
acessório de interface são a causa do problema, aqui estão algumas sugestões que pode
experimentar:
•

Force a paragem da aplicação

•

Limpe os dados

•

Desinstale e volte a instalar a aplicação

Recomendamos que tente resolver o problema pela ordem com que indicámos estas
opções.
Forçar a paragem de aplicações
Se está a ter dificuldades com uma aplicação específica, pode simplesmente fechá-la.
Esta ação costuma resolver muitos problemas.
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Coloque o dedo no canto superior direito do ecrã e deslize para baixo.
Surgem os atalhos das Configurações.
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3. Toque no ícone Configurações

.

4. Toque em Aplicações.
5. Deslize da direita para a esquerda várias vezes até surgir Todas.
6. Deslize para baixo até encontrar o nome da aplicação problemática.
7. Toque no nome da aplicação.
8. Toque em Forçar Paragem.
9. Toque em OK.
10. Volte a experimentar a sua aplicação para ver se esta ação resolveu o problema.
Limpar dados
Quando limpa dados, termina sessão na aplicação e elimina quaisquer dados
relacionados com a aplicação, o que devolve a aplicação ao seu estado original, como
nova. É possível que tenha de voltar a iniciar sessão.
Para limpar dados:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Coloque o dedo no canto superior direito do ecrã e deslize para baixo.
Surgem os atalhos das Configurações.
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3. Toque no ícone Configurações

.

4. Toque em Aplicações.
5. Deslize da direita para a esquerda várias vezes até surgir Todas.
6. Deslize para baixo até encontrar o nome da aplicação problemática. Toque no nome
da aplicação.
7. Toque em Limpar dados.
8. Toque em OK.
9. Volte a iniciar a aplicação e confira se esta ação resolveu o problema.
Desinstalar e voltar a instalar aplicações
Se continuar a ter problemas com uma aplicação específica, experimente voltar a
instalá-la.
Nota: Só é possível desinstalar aplicações que tenha adicionado ao seu Kobo Arc 10HD
– não pode remover as aplicações que vieram de origem com o seu Kobo Arc 10HD.
Para desinstalar a aplicação:
1. Toque no Ícone Início

na parte inferior do ecrã.

2. Coloque o dedo no canto superior direito do ecrã e deslize para baixo.
Surgem os atalhos das Configurações.

3. Toque no ícone Configurações

.

4. Toque em Aplicações.
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5. Deslize da direita para a esquerda várias vezes até surgir Todas.
6. Deslize para baixo até encontrar o nome da aplicação problemática.
7. Toque no nome da aplicação.
8. Toque em Desinstalar.
9. Toque em OK.
Para voltar a instalar a aplicação:
1. Toque no ícone

Início no seu Kobo Arc 10HD.

2. Toque no ícone Todas as aplicações
3. Toque no ícone Obter Aplicações

.
.

4. Procure e transfira a aplicação no Google Play.
5. Toque no botão Transferir.
A transferência inicia-se automaticamente.
6. Toque em Abrir e verifique se o problema ficou resolvido ao reinstalar a aplicação.

Resolução de problemas de Wi-Fi
Se está a ter problemas em ligar-se ou em manter-se ligado ao Wi-Fi, estas são algumas
ações que pode tentar:
•

Certifique-se de que o Wi-Fi está ligado

•

Certifique-se de que existem redes sem fios disponíveis na sua área

•

Desligue o Wi-Fi e volte a ligá-lo
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Certifique-se de que o Wi-Fi está ligado
Para ligar a uma rede sem fios tem de ligar primeiro o Wi-Fi.
Nota: Se o ícone de Modo de voo
estiver visível no canto superior direito do seu
ecrã, significa que o Modo de voo está ligado, o que também leva o Wi-Fi a desligar.
Para ligar o Wi-Fi:
1. Toque no ícone
Início no seu Kobo Arc 10HD.
Se não houver um ícone Wi-Fi, no canto superior direito do ecrã, o seu Arc Kobo
10HD não está ligado a uma rede sem fios.
2. Coloque o dedo no canto superior direito do ecrã e deslize para baixo.
Os atalhos das configurações vão aparecer.

3. Toque no ícone Wi-Fi

.

4. Toque na palavra Off (Desligado) ao lado de Wi-Fi.
Surge a palavra On (Ligado) bem como uma lista de redes sem fios disponíveis.
5. Toque no nome da rede à qual pretende estabelecer ligação.
6. Se necessário, insira a palavra-passe da rede.
7. Toque em Ligar.
Se o seu Kobo Arc 10HD estabelecer ligação corretamente, surge "Ligado" por baixo
do nome da rede.
Certifique-se de que existem redes sem fios disponíveis na sua área
Pode encontrar-se numa área que não tem nenhuma rede sem fios ou onde as redes
existentes não estão disponíveis para sua utilização. Para verificar a existência de redes
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disponíveis, toque no ícone
Página Inicial no seu Kobo Arc 10HD. Se não estiver
visível qualquer ícone Wi-Fi no canto superior direito do ecrã, significa que o seu Kobo
Arc 10HD não está ligado a uma rede sem fios.
Nota: Siga os passos da secção anterior, Certifique-se de que o Wi-Fi está ligado, para
estabelecer ligação a uma rede.
Desligue o Wi-Fi e volte a ligá-lo
Se continuar com problemas de Wi-Fi, experimente desligar e voltar a ligar. Por vezes,
ao desligar o Wi-Fi e voltar a ligá-lo provoca a interrupção de uma transferência ou
outra atividade que pode ter causado a falha do Wi-Fi.
Para reiniciar o Wi-Fi:
1. Toque no ícone

Início no seu Kobo Arc 10HD.

2. Coloque o dedo no canto superior direito do ecrã e deslize para baixo.
Surgem os atalhos das Configurações.

3. Toque no ícone Wi-Fi

.

4. Toque na palavra On ao lado de Wi-Fi.
Surge a palavra Off e o Wi-Fi é desativado.
5. Toque na palavra Desligado ao lado de Wi-Fi.
A palavra Ligado aparecerá.
6. Toque em Wi-Fi.
Surge uma lista de redes disponíveis.
7. Toque no nome da rede à qual pretende estabelecer ligação.
8. Se for pedido, insira a palavra-passe da rede.
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9. Toque em Ligar.
Se o seu Kobo Arc 10HD estabelecer ligação corretamente, surge "Ligado" por baixo
do nome da rede.

Reiniciar o seu Kobo Arc 10HD
Se nada mais resultou quando o seu Kobo Arc 10HD apresenta um problema, poderá
resolvê-lo desligando e reiniciando o seu tablet. Se reiniciar o seu Kobo Arc 10HD e
surgir um aviso para transferir uma atualização de software, por favor aceite essa
atualização pois pode incluir a solução de um problema comum.
1. Prima sem largar o botão de ligar/desligar até aparecer um aviso.
2. Toque em Desligar.
3. Toque em OK.
4. Aguarde alguns segundos para permitir que o seu Kobo Arc 10HD desligue.
5. Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar por alguns segundos para
reiniciar o seu Kobo Arc 10HD.
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Obter Ajuda
Se tem dúvidas sobre como utilizar o seu Kobo Arc 10HD, recorra à funcionalidade
Ajuda para encontrar a sua resposta. A funcionalidade Ajuda permite fazer uma
pergunta usando linguagem natural, como se estivesse a falar com uma pessoa real. Por
exemplo, pode escrever: “Como carrego o meu Kobo
Arc 10HD?”
Nota: Para usar a Ajuda, precisa de uma ligação Wi-Fi.
Para usar a Ajuda:
1. Toque no ícone

Início no seu Kobo Arc 10HD.

2. Toque no ícone Todas as aplicações
3. Toque no ícone Ajuda

na parte inferior do ecrã.

.

4. Insira a sua pergunta na caixa Perguntar.
Contactar a Kobo
Caso não encontre a resposta de que precisa com a funcionalidade de Ajuda incluída,
contacte a Kobo em http://www.kobobooks.com/help.

Informações sobre regulamentações e garantia
Pode encontrar detalhes importantes de segurança, regulamentação e garantia sobre o
seu Kobo Arc 10HD no site da Kobo em www.kobo.com/userguide.
Nota: A Declaração de Conformidade poderá variar consoante os modelos do Kobo Arc
10HD. O site tem informações que o ajudam a encontrar o número do modelo do seu
Kobo Arc 10HD.
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