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e-knihy Flexibooks mají vlastní
specializovaný e-shop htt p://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, ale také 
unikátních i-učebnic, které mohou obsahovat velké 
množství přidaných materiálů, jako jsou například 
audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové 
odkazy, internetové odkazy, dokumenty a interakti vní 
cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších. 
Čtečka Flexibooks tak otevírá dveře do světa 
nejmodernějších vzdělávacích materiálů.

Pro nakupování e-knih Flexibooks je třeba provést v e-shopu flexibooks.cz 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 knihu Flexibooks si můžete v rámci zakoupené licence stáhnout až do 4 zařízení. Pokud je překročen 
maximální počet (4) zařízení přihlášených k jednomu uživatelskému účtu, lze na jednom dalším zařízení se systémem 
Windows využívat čtečku v režimu Online. Jedinou podmínkou práce v tomto režimu je nepřetržité připojení 
k internetu.

Před stažením první e-knihy Flexibooks je nutné si nainstalovat čtečku Flexibooks do každého zařízení, na němž 
budete e-knihy číst (počítač, notebook, tablet či chytrý telefon). Pro každý operační systém existuje samostatná 
čtečka.

Přehledný videonávod, jak číst e-knihy ve čtečce Flexibooks, naleznete na YouTube účtu Fraus Media.

http://flexibooks.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCSH2il45uQaG-ae712rtJLw
http://flexibooks.cz/
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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.

Moje knihy obsahují všechny Vámi zakoupené 
a vypůjčené e-knihy Flexibooks. Jejich ikony se 
automati cky zobrazí ve Vaší čtečce Flexibooks.

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

Pro přihlášení do čtečky zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu na flexibooks.cz. Po úspěšném 
přihlášení se Vám zobrazí Knihovna, v níž uvidíte všechny zakoupené 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.

1. Stahujeme e-knihy do čtečky

http://flexibooks.cz/
http://flexibooks.cz/
http://flexibooks.cz/
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V Knihovně se zobrazí ikony všech Vašich e-knih – ti tuly dosud nestažené do daného zařízení mají ikonu matnou, 
ikony stažených ti tulů jsou barevné.

Ovládací tlačítka knihovny

Knihovna
  Symbol umožňuje zobrazení bočního panelu.

Režim zobrazení knihovny
  Symbol pro přepnutí  do správce knih.

Symbol pro přepnutí  do standardního zobrazení knihovny.

Zobrazit jen stažené knihy
  V knihovně se zobrazí pouze stažené knihy.

V knihovně se zobrazí všechny zakoupené knihy.

Obnovit knihovnu
  Po instalaci čtečky je akti vováno automati cké obnovování knihovny – knihovna se bude 

aktualizovat, kdykoli jste připojeni k internetu. Funkci si můžete vypnout v menu Knihovna → 
Nastavení → Automati cké obnovování knihovny. Aby se Vám pak nově zakoupené e-knihy zobrazily 
ve čtečce Flexibooks, je nutné aktualizovat knihovnu v menu Knihovna → Obnovit knihovnu.

2. Začínáme
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Nastavení
V nastavení najdete informaci o Vašem účtu a verzi čtečky, můžete 
přejmenovat zařízení, změnit úložiště knih, přepnout zobrazení 
na celou obrazovku a akti vovat automati cké obnovování knihovny.

Změna názvu zařízení
Při změně názvu zařízení Vám automati cky název změníme 
i v administraci e-shopu Flexibooks.

Úložiště knih
Vaše data ukládáme automati cky do složky 
"C:\\Users\Public\Documents\Flexibooks Storage" ve Vašem počítači. 
Toto úložiště můžete změnit dle potřeby.

Zobrazení na celou obrazovku
Vyberte si zobrazení čtečky podle svých potřeb. Použijete-li 
zobrazení na celou obrazovku, čtečka překryje hlavní panel Microsoft  
Windows a Vy tak získáte více místa pro knihovnu.

  Další možností  je úprava zobrazení 
(minimalizace / maximalizace) v panelu nástrojů, který 
najdete v knize.

Změna režimu
Využijte možnosti  změny režimu podle toho, na kterém zařízení 
zrovna pracujete. Režim Desktop umožní zvětšování jednotlivých 
částí  (obrázků, textů) stránky pomocí oken, naopak režim Tablet se 
lépe přizpůsobí mobilnímu zařízení a části  stránek pouze zoomuje.

Práce s knihovnou

Pro vytvoření vlastní knihovny klikněte na Přidat knihovnu a zadejte 
název. Poté klikněte na Uspořádat. Kliknutí m na ikony knih označte 
ty, které chcete přesunout do vytvořené knihovny. V horním menu 
klikněte na Přesunout. Kliknutí m na Hotovo potvrďte uspořádání.

Knihy můžete libovolně přesouvat mezi vytvořenými knihovnami. Do knihovny 
můžete také vkládat vlastní knihy (menu Vložit ze souboru.)
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Stažení knihy

Po celou dobu stahování je nutné stabilní připojení k internetu. Průběh stahování 
můžete sledovat na rozevírajícím se výsečovém progress baru, který postupně 
zabarvuje ikonu knihy. Pod ní se zároveň zobrazuje procentuální stav stažení. 

Stahování zahájíte kliknutí m na ikonu knihy. Pokud chcete stahování pozastavit, opět klikněte 
na ikonu knihy. Pokračovat ve stahování můžete dalším kliknutí m na ikonu knihy.

V průběhu stahování knihy můžete čtečku Flexibooks opusti t, stahování se nepřeruší. U strukturované 
knihy nejprve klikněte na ikonu knihy a následně vyberte část, kterou chcete začít stahovat. 

Po dokončení stahování je dosud matná ikona knihy zcela vybarvena a pro otevření knihy na ni stačí kliknout.

Vypůjčení knihy

V případě vypůjčení knihy na 31 dní se na obálce knihy objeví symbol s informací 
o expiraci licence. Odpočet 31 dnů začíná dnem akti vace knihy na flexibooks.cz.
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Záložky

Každá kniha se otevírá v samostatné záložce. Panel záložek je umístěn při levém okraji čtečky (alternati vně při horním 
okraji, při zobrazení „na výšku“) a slouží k pohodlnému přepínání/přecházení mezi otevřenými knihami. Záložky je 
možné mezi sebou libovolně přesouvat. Knihu lze zavřít kliknutí m na křížek v příslušné záložce nebo kliknutí m pravým 
tlačítkem myši na záložku.

Při otevření knihy se zobrazí panel nástrojů, který obsahuje ovládací tlačítka.

Ovládací tlačítka knihy

Knihovna
  Umožňuje návrat do knihovny.

Obsah, poznámky, záložky
  Zde najdete obsah knihy a poznámky a záložky, které si do knihy vložíte.

Zobrazení
  Knihu si ve čtečce Flexibooks můžete zobrazit podle vlastních představ:

   Zmenšit / zvětšit

   
Celá jedna strana | Celá dvoustrana | Rolování

   
Přizpůsobit ploše | Přizpůsobit výšce | Přizpůsobit šířce

   
Rotace o 90° vlevo | Rotace o 90° vpravo

3. Ovládáme
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Práce s textem
  Kliknutí m na symbol tužky akti vujete možnost výběru textu v knize. Vyberte text a zobrazí se Vám lišta 

s nabídkou barevného označení textu či zvýraznění (přeškrtnutí , podtržení, vlnovka).

Při následném kliknutí  pravým tlačítkem myši či dlouhým tapem v označeném textu 
se Vám zobrazí možnost přidání textové poznámky nebo upravení průhlednosti  barvy. 
Po zapsání poznámky už jen stačí kliknout na tlačítko Uložit a zavřít.
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Všechny své poznámky naleznete ve složce Obsah, poznámky, záložky v panelu nástrojů.

Při neakti vní funkci tužky můžete pracovat s textem formou zvětšování odstavců textu či 
obrázků. Otevře se Vám nové okno, které můžete přesouvat v rámci obrazovky zařízení.
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Roletka
  Symbolem vyvoláte 

na obrazovku roletku, jíž si lze 
zakrýt libovolnou část stránky. 
Velikost roletky je nastavitelná 
pomocí úchytů na jejích 
okrajích. Funkci vypnete opět 
pomocí tlačítka Roletka.

Hledání
  Rychlá cesta k nalezení obsahu může být přes Vyhledávací pole, 

do něhož stačí zadat klíčové slovo, které hledáte. Dále Vám nabízíme 
možnost vyhledání klíčového slova na internetu (Google vyhledávač, 
Google Obrázky, Google Mapy, Wikipedia, YouTube nebo vzdělávací 
portál Fred).

Multi mediální lišta
  Multi mediální lišta v interakti vní učebnici obsahuje množství přidaných 

materiálů, jako jsou například audionahrávky, videa, obrázky, 
mezipředmětové odkazy do jiných knih, internetové odkazy, dokumenty 
a interakti vní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších.

  V liště můžete najít tyto typy materiálů:

   Interní odkazy (do téhož ti tulu)  Dokumenty

 Externí odkazy (do jiného ti tulu)  Obrázky, fotografi e

 Internetové odkazy   Audionahrávky

 Interakti vní cvičení  Videa

 Pracovní akti vity  Externí soft ware

   Filtrování v multi mediální liště:
   • Vše/Na stránce

• Moje soubory
•  Typ objektu (video, obrázky, audio, navigace, cvičení, 

dokumenty a odkazy)

Záložky
  Symbolem vložíte či odstraníte záložku. Akti vní záložka je označená červeně.

Všechny své záložky najdete ve složce Obsah, poznámky, záložky.
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Panel nástrojů (vyhrazeno učitelským licencím)
   Potřebujete-li přesunout panel nástrojů ke spodní / horní části  obrazovky, klikněte na příslušný symbol.

Vkládání vlastních materiálů (vyhrazeno učitelským licencím)
  Vkládejte:

• dokumenty (obrázky, audionahrávky, videa, textové dokumenty)
• odkazy do jiných knih
• odkazy na webové stránky

Ukázka vkládání obrázku včetně poznámky „foto: Vichřice v ČR“

Ukázka vložení odkazu do jiné knihy v rámci čtečky Flexibooks včetně poznámky „odkaz: Dějepis 9“
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Ukázka vložení odkazu na webové stránky včetně poznámky „web: Vichřice – Semily“.

Vložený materiál se Vám zobrazí v multi mediální liště. Následně můžete v liště fi ltrovat 
Vlastní soubory. Na stránce je snadno najdete díky červenému zbarvení:

Ukázka zobrazení vlastních materiálů v multi mediální liště.
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Export/Import vlastních materiálů (vyhrazeno učitelským licencím)
  V rámci učitelské licence máte možnost využít funkce Export / Import a vkládat do knihy vlastní materiály.

  Ve vybrané knize klikněte na tlačítko Export. Do počítače se 
Vám stáhne soubor, který obsahuje všechny vaše přidané 
materiály (včetně poznámek a záložek). Soubor ve formátu 
.fb xl můžete přenést do jiného Vašeho zařízení, kde máte 
čtečku Flexibooks pro Windows. Nahrávání probíhá 
přes tlačítko Import. Materiály se vloží na stejná místa v knize, na kterých jste je umísti li.

Funkční pozadí (vyhrazeno učitelským licencím)
  V rámci knihy můžete pracovat s tzv. funkčním pozadím, do kterých můžete zapisovat prostřednictvím funkcí 

interakti vní tabule.

  Vybírejte:
• linky
• notové osnovy
• osy
• mřížky.
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Pokud chcete smazat knihu ze svého zařízení, přepněte se do Správce knihovny a klikněte na symbol koše.

Pozn.:  Ke smazání dat e-knih Flexibooks dojde také při odinstalaci čtečky Flexibooks. Po její opětovné instalaci se znovu zobrazí 
namísto barevných ikon matné. Pro opětovný provoz bude zapotřebí data znovu stáhnout do dotyčného zařízení 

4. Mažeme


