
Jak korzystać

z czytników 

PocketBook?



Zestaw składa się z czytnika, etui i kabla USB 
(do ładowania urządzenia)



Wygląd 
ekranu 

wyłączonego 
czytnika



Czytnik



WIDOK MENU
W tym miejscu można 

ustawić jasność, włączyć 
podświetlenie czy 

Bluetooth.
Z poziomu menu możemy 

zarządzać ustawieniami 
(symbol koła zębatego)



USTAWIENIA
Tu można 

dostosować m.in. 
język, datę, czas, 

zaktualizować 
urządzenie itp.



KORZYSTANIE Z 
LEGIMI NA CZYTNIKU

1.
Na stronie głównej czytnika 

dotykamy ikonę Legimi



2.
Logujemy się do Legimi

(nazwa i użytkownika jak 
przy rejestracji do Legimi
na innych urządzeniach). 
Jeśli chcesz mieć podgląd 

hasła, kliknij na symbol 
zamkniętego oka



Po zalogowaniu 
widzimy m.in. symbol 
nazwy użytkownika 
(tu: M) i czas trwania 
pakietu



Po dotknięciu 
symbolu nazwy 

użytkownika 
możemy sprawdzić 

szczegóły 
dotyczące naszego 

konta



W zakładce „Moje 
książki” znajdują się 
wszystkie tytuły, które 
dodaliśmy na półkę (zob. 
prezentacja na temat 
Legimi). 
Pobierz i czytaj!



Czytając przekładamy 
strony używając klawiszy 
„cofnij” /„do przodu” lub 
przesuwamy palcem jak w 
telefonach z ekranem 
dotykowym
W czasie czytania 
możemy tekst powiększać 
(w ustawieniach - ikonka 
koła zębatego z literą A) 
obracać, robić  notatki i 
korzystać ze słownika



W ustawieniach możemy 
nie tylko powiększyć 

tekst (patrz czerwona 
ramka), ale również 

dostosować układ strony

Przyjemnej lektury!
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