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WSTĘP
Aplikacja e-booki Nowej Ery – SP umożliwia korzystanie z 10 e-booków
przygotowanych na podstawie najpopularniejszych podręczników Nowej Ery dla klasy
czwartej szkoły podstawowej.

Z e-bookami można pracować na różnych urządzeniach.
• Za pomocą przeglądarek internetowych zainstalowanych na komputerze można
otwierać e-booki dostępne na portalu www.ebooki.nowaera.pl.
• Można też zainstalować aplikację e-booki Nowej Ery – SP przeznaczoną na
urządzenia mobilne z systemem Android. Umożliwia ona korzystanie z podręczników
nawet wtedy, gdy urządzenie jest poza zasięgiem internetu. Aplikację można pobrać
ze sklepu Google Play.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Urządzenia klasy PC
System operacyjny
- Windows Vista/Windows 7/Windows 8
- Mac OS X, od wersji 10.7
- LINUX Ubuntu (od wersji 12.04) lub inny Linux oparty na środowisku graficznym 		
Gnome
Wymagania sprzętowe
- Procesor: 1,5 GHz (zalecane: 2 GHz)
- Pamięć RAM: min. 1 GB dla systemu 32-bitowego i 2 GB dla systemu 64-bitowego
- Napęd dysków optycznych o prędkości 8x (CD lub DVD)
- Wolne miejsce na dysku: 400MB (zalecane: 1 GB)

Wróć do
spisu treści

Urządzenia z systemem Android
Minimalne wymagania sprzętowe
- Procesor: 1 GHz single core lub szybszy
- Pamięć heap: dla aplikacji JAVA i ekranów 800x480 – co najmniej 48 MB,
dla większych ekranów (800x480+) – 64 MB
- Wersja systemu: 4.0 lub nowsza
- Wymagana możliwość nawiązania połączenia internetowego
- Wbudowane głośniki
- Ekran dotykowy z funkcją multitouch
- Wolne miejsce na dysku: co najmniej 30 MB dla czytnika, dodatkowo przestrzeń
dyskowa o rozmiarze większym niż rozmiar każdej pobranej paczki danych

REJESTRACJA
Konto można założyć zarówno na portalu www.ebooki.nowaera.pl, jak i za pomocą
aplikacji e-booki Nowej Ery – SP. W obydwu przypadkach rejestracja jest darmowa.
Aby założyć konto, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie
internetowej www.ebooki.nowaera.pl lub wpisać niezbędne dane w aplikacji. Dokończenie
procesu rejestracji nastąpi po kliknięciu linku aktywacyjnego przesłanego na adres
e-mailowy podany w formularzu.

LOGOWANIE
Użytkownik posiadający aktywne konto może zalogować się:
• na portalu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
• w aplikacji na urządzenia z systemem Android.
Portal dostępny jest pod adresem www.ebooki.nowaera.pl.

Aplikacja musi zostać zainstalowana na urządzeniu z systemem Android. Można ją
pobrać ze sklepu Google Play.
Wróć do
spisu treści

AKTYWACJA E-BOOKA
Aby aktywować e-booka na portalu www.ebooki.nowaera.pl, po zalogowaniu się kliknij
Aktywuj, a następnie wpisz kod otrzymany od wydawnictwa Nowa Era i go zatwierdź.

Aby aktywować e-booka w aplikacji na urządzeniu z systemem Android, po
zalogowaniu się dotknij białą strzałkę widoczną w prawym górnym rogu ekranu,
następnie wpisz kod aktywacyjny i naciśnij przycisk Zatwierdź.

Jeśli weryfikacja przebiegnie poprawnie, e-book zostanie aktywowany.
Należy pamiętać, że do pracy z e-bookami umieszczonymi na portalu potrzebny jest
dostęp do internetu.
W trakcie korzystania z aplikacji dostęp do internetu jest niezbędny jedynie podczas
rejestracji, logowania oraz aktywacji e-booka i jego pobierania na urządzenie. Dalsza
praca z e-bookiem na urządzeniach z systemem Android nie wymaga połączenia
z internetem.
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POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIE MOBILNE
Zanim rozpoczniesz pracę na urządzeniu mobilnym, np. na tablecie, musisz pobrać
dany e-book. Przed ściągnięciem podręcznika należy go aktywować – po dokonaniu
aktywacji na okładce pojawi się symbol oznaczający, że e-book jest gotowy do
pobrania.

Po kliknięciu w okładkę danego e-booka i naciśnięciu przycisku Pobierz rozpocznie
się ściąganie publikacji na urządzenie.

USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO
Jeśli na urządzeniu mobilnym tymczasowo brakuje miejsca, można usunąć z pamięci
pobrany e-book. W tym celu należy na około 2 sekundy przytrzymać wybraną okładkę
– aż do momentu, w którym wyświetlą się dwie ikony.

Należy wybrać ikonę
. Okładka zmieni swój wygląd – oznacza to, że e-book jest
nadal aktywny, ale został usunięty z pamięci urządzenia. Kod aktywacyjny zachowuje
swoją ważność.

Wróć do
spisu treści

NAWIGACJA PO E-BOOKU

1

Spis treści

W aplikacji na urządzenia z systemem Android spis treści jest dostępny bezpośrednio
po uruchomieniu e-booka.

Na portalu www.ebooki.nowaera.pl spis treści zostaje udostępniony po kliknięciu
przycisku Spis treści.
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2

Przechodzenie pomiędzy ekranami

W aplikacji na urządzenia mobilne można przechodzić między ekranami za pomocą
szybkich ruchów wykonywanych palcem. Ruch w lewo lub w prawo pozwala
przesuwać kolejne ekrany do tyłu lub do przodu. Aby otworzyć e-booka na wybranej
stronie, należy dotknąć pasek na dole ekranu (w aplikacji na system Android) lub
kliknąć pasek widoczny w prawym górnym rogu (na portalu www.ebooki.nowaera.pl),
a następnie wpisać odpowiedni numer.

Na portalu www.ebooki.nowaera.pl na górnej belce znajdują się dodatkowe przyciski
umożliwiające przechodzenie między ekranami.
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3

Powrót do poprzedniego ekranu

Aplikacja na urządzenia mobilne umożliwia powrót do poprzedniego ekranu –
wystarczy nacisnąć zieloną strzałkę znajdującą się w lewym górnym rogu.

KORZYSTANIE Z INTERAKTYWNOŚCI
Aby otworzyć zasoby interaktywne na urządzeniu mobilnym, dotykaj obszarów
wyróżnionych żółtą ramką.

Wybierz X, aby wyczyścić swoje odpowiedzi i rozwiązać ćwiczenie na nowo, lub V, by
sprawdzić, czy zadanie zostało wykonane poprawnie.
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Przytrzymaj dłużej palcem ekran w miejscu, w którym chcesz zrobić notatkę.
Następnie wpisz tekst i kliknij V, aby go zapisać. Lista notatek umożliwi Ci szybkie
odnalezienie Twoich zapisków.

Na portalu www.ebooki.nowaera.pl w ćwiczeniach polegających na łączeniu ze sobą
elementów kliknij w wybrany punkt, a następnie kliknij w punkt, z którym chcesz go
połączyć.

W aplikacji na urządzenia mobilne dotknij wybrany punkt, a następnie przesuń palec
w kierunku innego punktu.
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KONTAKT
Formularz kontaktowy umożliwia łatwe skontaktowanie się z Nową Erą. Jest on
dostępny po zalogowaniu się do aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.
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