Kobo Glo – e-kirjojen lukulaite
Käyttöohje

Virtakytkin. Laite avataan virtakytkimen painalluksella. Laitteen ollessa
päällä lyhyt virtakytkimen painallus siirtää sen virransäästötilaan
(sleeping), pitkä painallus katkaisee virran (powered off).
Valokytkin. Näytön taustavalo helpottaa
pimeässä lukemista.

USB-kaapelin portti. Laite kytketään mukana olevalla
kaapelilla tietokoneen USB-porttiin, kun siihen halutaan
ladata virtaa tai sisältöä (esim. Ellibs-kirjoja) tietokoneelta.

Aloitusnäyttö

Aloitusnäkymä ”muistaa”
viimeaikaisia toimintoja.

SEARCH KOBO –
hakuikkunan kautta voit
tehdä hakuja valikoimaan
(valitse library) kirjan tai
tekijän nimellä. Saat
näppäimistön esiin
hakuikkunaa napauttamalla.

HUOM! Laitteelle ei saa
ladata kirjoja Kobon
kirjakaupasta (Bookstore).

Napauta LIBRARY  saat esiin valikon.
Napauta BOOKS  saat esiin listan kaikista laitteelle ladatuista kirjoista.
Napauta SHELVES  saat esiin pysyvän klassikkovalikoiman hyllyihin
jaoteltuna.

Kirjavalikoima
Laitteelle on ladattu valmiiksi
tekijänoikeusvapaata kirjallisuutta.
Voit myös ladata laitteelle e-kirjoja
Kuusamon kaupunginkirjaston
Ellibs-valikoimasta. Siihen tarvitaan
nettiyhteyksin varustettu tietokone
sekä tunnukset Web-Origopalveluun. Ks. erillinen e-kirjojen
lainausohje.

Voit selata kirjalistaa
pyyhkäisemällä näyttöä
oikeaa tai vasenta reunaa
kohti. Napautus kirjan nimen
kohdalla avaa kirjan
luettavaksi.

Laitteelle ladatut tekijänoikeusvapaat kirjat
Bellamy, Edward: Vuonna 2000
Canth, Minna: Hanna
Hahnsson, Theolinda: Joululahjat
Ivalo, Santeri: Aikansa lapsipuoli
Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä
Lassila, Maiju: Liika viisas
London, Jack: Jeri : erään koiran
seikkailuja Etelämerellä
Meriläinen, Heikki: Sattumuksia
Jänislahdella
Pakkala, Teuvo: Pikku ihmisiä
Verne, Jules: Salaperäinen saari
Zola, Emile: Naisten aarreaitta

Andersen, H. C.: Andersen's fairy
tales
Austen, Jane: Pride and prejudice
Baum, L. Frank: The wonderful
wizard of Oz
Burroughs, Edgar Rice: A princess of
Mars
Christie, Agatha: The mysterious
affair at Styles
Conrad, Joseph: Heart of darkness
Hamsun, Knut: Hunger
Gogol, Nikolai: Dead souls
Kafka, Franz: The trial

Kirjan lukeminen lukulaitteella

HOME-kuvaketta napauttamalla
pääset takaisin aloitussivulle.

Napautus tai pyyhkäisy kohti
näytön oikeaa reunaa siirtää
sinut seuraavalle sivulle,
napautus tai pyyhkäisy kohti
näytön vasenta reunaa
edelliselle sivulle.
Napautus näytön keskiosassa
tuo esiin valikot näytön ylä- ja
alareunaan.
Pidempi painallus jonkin
sanan kohdalla avaa
sanakirjasovelluksen.

Alareunan valikon kautta pystyt esim. siirtymään haluamallesi sivulle ja
muuttamaan tekstin kokoa, fonttia ja marginaaleja.

