
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

verze 2.0 pro iOS

Tapnutí m na  zobrazte ovládací prvky čtečky.
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e-knihy Flexibooks mají vlastní
specializovaný obchod – fl exibooks.cz.

e-knihy Flexibooks lze:
 • kupovat pro sebe,
 • kupovat pro ostatní formou poukazů,
 • vypůjčit na 31 dní

Tyto možnosti  nenabízí žádný jiný e-shop!

Flexibooks – univerzální čtečka pro e-knihy 

Aplikace Flexibooks umožňuje oproti  jiným čtečkám 
čtení nejen klasických e-knih ve formátu PDF 
a ePub, ale také unikátních inter akti vních učebnic 
s velkým množstvím přidaného materiálu, jako jsou 
například videa, animace, audionahrávky, rozšiřující 
dokumenty. Čtečka Flexibooks tak otevírá dveře 
do světa nejmodernějších vzdělávacích materiálů.

Pro nakupování e-knih Flexibooks je třeba provést na e-shopu flexibooks.cz základní registraci. V účtu 
následně uvidíte všechny svoje zakoupené a vypůjčené knihy, budete zde spravovat zařízení, do kterých 
máte knihy stažené, a hlavně se pomocí týchž přihlašovacích údajů přihlásíte do čtečky Flexibooks.

Každou e-knihu Flexibooks je možné si v rámci licence stáhnout do 4 zařízení (počítačů 
a tabletů) s operačním systémem MS Windows, iOS nebo Android.

Před stažením první e-knihy Flexibooks je nutné si nainstalovat čtečku Flexibooks do každého zařízení, na němž 
budete knihy číst (PC; iPad/iPhone; tablet/smartphone). Pro každý operační systém existuje samostatná čtečka.
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Po úspěšném dokončení objednávky v e-shopu flexibooks.cz a jejím následném 
zaplacení se zakoupené ti tuly zařadí do sekce Moje knihy ve Vašem účtu. 

Pro přihlášení do čtečky zadejte přihlašovací údaje 
ke svému účtu na flexibooks.cz. Po úspěšném 
přihlášení se automati cky vrátí te zpět do Knihovny. 
V ní nyní uvidíte všechny své knihy.

Čtečku Flexibooks může využívat i více uživatelů 
téhož zařízení. Pro zobrazení knih daného uživatele 
se stačí přihlásit pomocí jeho přihlašovacích údajů.

Pozor! Po přihlášení každého uživatele musí následovat 
synchronizace dat jím zakoupených ti tulů. Trvání každé 
synchronizace tudíž závisí na množství a velikosti  
jednotlivých ti tulů pořízených jednotlivými uživateli.

Moje knihy obsahují všechny Vámi 
zakoupené a vypůjčené e-knihy Flexibooks. 
Jejich ikony se následně automati cky 
přenesou do čtečky Flexibooks. 

Aby došlo k propojení čtečky a Vašeho účtu na portálu 
flexibooks.cz, je nutné se ve čtečce přihlásit.

  K přihlašovacímu oknu se dostanete 
pomocí tohoto tlačítka.

1. Stahujeme e-knihy Flexibooks do čtečky
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V Knihovně se zobrazí ikony všech Vašich e-knih: ti tuly dosud nestažené do daného 
zařízení mají ikonu šedou, ikony stažených ti tulů jsou barevné.

Tapnutí m na ikonu se rozbalí kontextové menu 
s možností  Stáhnout (resp. později Smazat knihu), nebo 
s informací o expiraci licence (u vypůjčených ti tulů).

Výpůjčení e-knihy:

V případě vypůjčení e-knihy na 31 dní 
se v Knihovně zobrazí její ikona se šerpou, na níž 
je uvedena expirace licence. Odpočet 31 dnů 
začíná dnem akti vace knihy na flexibooks.cz.

Stažení e-knihy:

Tapněte na její ikonu a v kontextovém menu potvrďte možnost Stáhnout. Po celou dobu stahování je nutné být 
připojen k internetu. Průběh stahování můžete sledovat pomocí progress baru (modrého proužku v dolní části  ikony).

Pokud chcete stahování přerušit, tapněte na ikonu knihy a v kontextovém menu potvrďte možnost Pozastavit. 
Pro dokončení stahování opět tapněte na ikonu a vyberte jeden ze způsobů stahování – Pokračovat ve stahování 
(Wi-Fi) nebo Pokračovat ve stahování (mobilní síť). Stahovat lze také více knih současně. Pokud v průběhu stahování 
knihy opustí te čtečku Flexibooks, stahování se přeruší. Jakmile se do Knihovny vrátí te, stahování automati cky naváže.

Po dokončení stahování se dosud šedá ikona vybarví a pro otevření knihy na ni stačí tapnout.

2. Začínáme

Ovládací tlačítka:

  Správce staženého obsahu
poskytuje informace o pořízených / stažených 
ti tulech a umožňuje jejich správu.

  Můj profi l
umožňuje přihlášení / odhlášení do / ze čtečky.

  Sbírky + Upravit
umožňuje třídit e-knihy do skupin (sbírek).

  Třídění
umožňuje uspořádání e-knih podle vlastního 
uvážení, nebo abecedně (A Z, Z A).

  Prohledat knihovnu
usnadňuje vyhledání ti tulu v knihovně.
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Tapnutí m na symbol  /  v horní části  screenu lze zobrazit / schovat lišty ovládacích prvků pro práci s e-knihou:

Současně s uvedenými prvky se v dolní části  screenu objeví návratové tlačítko, posuvník se šipkami 
(alternati va nati vní funkce systému iOS „swipe“ – tažení, resp. listování) a tlačítko módu zobrazení:

  Návrat (krok zpět)
umožňuje vráti t se k předchozí 
prohlížené straně.

  Posuvník
umožňuje skok o stranu vzad nebo 
vpřed (šipkami), nebo přesun na jinou 
stranu e-knihy (táhlem). Číslo vždy udává 
aktuálně zobrazenou stranu / dvojstranu.

   

  Mód zobrazení
přepíná zobrazení strany e-knihy 
mezi přizpůsobením šířce strany, celé 
straně, nebo celé dvojstraně.

3. Ovládáme

  Strukturovaný obsah
vyvolá svislou lištu s kompletním obsahem 
knihy (názvy jednotlivých kapitol / témat), 
nebo odkáže na stranu s obsahem učebnice.

  V obsahové liště jsou zobrazena témata 
a kapitoly, a to buď jako ikony s názvy, anebo 
jako prostý textový seznam, jehož pomocí 
se lze pohybovat uvnitř knihy (tapnutí m 
na název vybraného tématu / kapitoly dojde 
k přesunu přímo na příslušnou stranu).

  U e-knih bez strukturovaného obsahu je 
tlačítko Strukturovaný obsah neakti vní.

  Knihovna
umožňuje návrat do knihovny.

  Hledání
umožňuje vyhledat v e-knize textový řetězec.

  Roletka
umožňuje zakrýt libovolnou část obrazovky.

  Lišta s rozšiřujícím materiálem
vyvolá lištu s doplňkovými materiály k učivu.
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Sdružený nákup a stahování kapitol:

Vybrané e-knihy (např. Matemati ka pro SŠ) sestávají 
ze samostatně prodejných, z kapitol složených témat. 
Kompletní obsah knihy zobrazíte pomocí tlačítka 

  Strukturovaný obsah.

Šedá ikona tématu: Jedná se o nezakoupené téma. 
Je-li na ikoně tématu modrý číselný terčík # , téma 
je sice zakoupeno, ale zatí m obsahuje výhradně 
nestažené kapitoly. Dostupné kapitoly mají šedou 
ikonu, překrytou symbolem pro download .

Barevná ikona tématu: Téma obsahuje alespoň 
jednu již staženou kapitolu. Modrý číselný terčík #  
na ikoně tématu udává počet dostupných, ale zatí m 
nestažených kapitol.

Po tapnutí  na ikonu tématu se rozbalí seznam jeho kapitol. Tapnutí m na ikonu kapitoly dojde ke:

» spuštění jejího stahování, není-li kapitola ještě stažena (symbol )
» otevření již stažené kapitoly
» vyvolání dialogu Tuto knihu nemáte zakoupenou v případě, že nevlastníte licenci na toto téma.

  Roletka
Tlačítko vyvolá na plochu roletku, jíž si 
lze zakrýt libovolnou část stránky.

  Velikost roletky je nastavitelná 
pomocí úchytů na jejích okrajích. 
Chcete-li roztáhnout roletku na celou 
plochu obrazovky, poklepejte na její 
střed. Roletku lze ve funkční ploše 
displaye libovolně přemisťovat.

  Funkci vypnete opět pomocí tlačítka Roletka.

  Lišta s rozšiřujícím materiálem
V interakti vní učebnici obsahuje lišta 
videa, animace, audionahrávky, obrázky, 
dokumenty, webové odkazy nebo odkazy 
do jiných i-učebnic či dokumentů.

  Symbol  umístěný přímo na stránce knihy 
značí přítomnost rozšiřujícího materiálu 
v boční liště. Tapnutí m na  se tato 
lišta zobrazí a příslušný materiál k textu, 
obrázku apod. je v ní barevně vyznačen.
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  Odkaz na jinou stranu v rámci používané 
e-knihy
Umožňuje rychlý přesun v rámci dané e-knihy 
na konkrétní stranu nebo probíranou látku. 

  Odkaz do jiné e-knihy
Umožňuje rychlý přesun na konkrétní 
stranu nebo probíranou látku v jiné 
e-knize. Pokud odkaz vede do e-knihy, 
kterou máte staženu, otevře se Vám tato 
kniha. Nemáte-li cílovou e-knihu staženu, 
otevře se stati cká strana ve formátu PDF.

  Dokument
Dokument k rozšíření učiva, 
např. textový soubor, tabulka.

   Odkaz na webovou stránku
Webovým odkazem se spustí  prohlížeč 
webových stránek. V případě, že není 
Vaše zařízení připojeno k internetu, 
zobrazí se off -line podoba webového 
odkazu. Off -line verze stránek 
není průběžně aktualizována a je 
platná k datu vydání e-knihy.

  Prohlížeč obrázků
Pod ikonou je obrázek nebo fotografi e, 
která se otevře v jednoduchém prohlížeči.

  Pracovní akti vity
Rozšiřující úkoly vycházející z učebnice.

V liště můžete najít tyto typy rozšiřujících materiálů:

  Zvukový záznam
Přehrávání audiomateriálů 
probíhá v jednoduchém interním 
audiopřehrávači čtečky.

   Videozáznam, animace
Přehrávání videomateriálů nebo 
animací probíhá v jednoduchém 
interním videopřehrávači čtečky. 
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Ostatní e-knihy (formát PDF a ePub) lze do čtečky stáhnout stejně jednoduše jako 
do jakékoliv jiné aplikace pro iOS. Pro stažení knihy do čtečky můžete využít např.:

» iTunes
» webový prohlížeč
» e-mail
» příp. jiné aplikace

Stažení pomocí softwaru iTunes pro osobní počítač:

  V sekci Zařízení klikněte na připojené zařízení.

V panelu Aplikace vyberte aplikaci Flexibooks.

V panelu Dokumenty můžete knihu 
do aplikace přidat nebo ji z ní odebrat.

4. Stahujeme ostatní knihy do čtečky

Stažení pomocí prohlížeče WWW (Safari):

V horní liště tapněte na tlačítko Otevřít v … 
a vyberte aplikaci Flexibooks.

Stažení z e-mailu:

Po dlouhém tapnutí  do zaslaného dokumentu 
se otevře standardní dialog Otevřít v …. 
Zvolte opět aplikaci Flexibooks.



8

Pokud jsou k dispozici aktualizovaná data k e-knize, 
překrývá pravý horní roh její ikony červená 
šerpa. Dlouhým tapnutí m na tuto ikonu se otevře 
kontextové menu a v něm mj. volba Aktualizovat 
data knihy. Průběh stahování je pak možné sledovat 
na modrém progress baru v dolní části  ikony.

Započaté stahování lze Pozastavit a Pokračovat 
v aktualizaci později. E-knihu lze během stahování 
aktualizace používat v její dosavadní podobě. 
Pro zobrazení upraveného obsahu je třeba ji 
po dokončení aktualizace zavřít a znovu otevřít.

5. Aktualizujeme data e-knihy

Pokud chcete smazat libovolnou e-knihu ze svého 
iPadu nebo iPhonu, přejděte do Knihovny či Sbírky.

Podržte prst na ikoně dotyčného ti tulu 
a v kontextovém menu potvrďte možnost Smazat 
data knihy nebo Smazat knihu (u nelicencovaného 
produktu, např. PDF staženého z e-mailu). Po smazání 
e-knihy zůstane v knihovně její šedá ikona 
symbolizující, že máte licenci zakoupenou, ale není 
do daného zařízení stažena. S výjimkou expirovaných 
výpůjček lze knihu kdykoliv znovu stáhnout a využívat.

Pozn.:  Ke smazání dat e-knih Flexibooks dojde také při odinstalaci 
čtečky Flexibooks. Po její opětovné instalaci se znovu 
zobrazí namísto barevných ikon šedé. Data si pak 
stačí opět jednoduše stáhnout do daného zařízení. 
Ostatní e-knihy (ve formátu PDF a ePub), které byly 
staženy pomocí iTunes, webového prohlížeče, e-mailu 
nebo jiným způsobem, se zobrazují beze změny.

6. Mažeme


