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Az alkalmazása megnyitása

Telepítés után érintse meg az „WK Olvasó” 
alkalmazás ikonját a megnyitáshoz. 
Az alkalmazás beszerzéséhez bővebb 
információt weboldalunkon talál: 
https://shop.wk.hu/wkolvaso/



Hozzáférés a kiadványokhoz

A kiadványok olvasásához kérjük jelentkezzen be az alkalmazásba WK-fiók 
felhasználó nevével és jelszavával. Amennyiben Ön még nem rendelkezik 
ilyen azonosítóval, látogasson el WK Olvasót bemutató weboldalra további 
információért. 

Gépelje be felhasználónevét és jelszavát 
majd fogadja el a Felhasználási feltételeket 
a jelölőnégyzet megérintésével, ezután aktív 
lesz a „Bejelentkezés” gomb. 



Könyvespolc



A könyvespolc elemei

A bejelentkezést követően betöltődik az Ön könyvespolca. Itt találja a Wolters 
Kluwer kft-től vásárolt digitális kiadványait és további ingyenes tartalmakat 
is. A borítóképek mellett látható a kiadvány címe és szerzője. Néhány 
tartalomtípust csoportokba rendeztünk (pl. folyóiratok, könyvsorozatok), 
hogy Ön könnyebben megtalálja az egymáshoz tartozó elemeket.



A könyvespolc funkciói

Érintse meg a „szemétkosarat” a törlés opció kiválasztásához. Ezután a kiadványok egyesével 
vagy egyszerre több borítót megérintve csoportosan is törölhetőek.
A „szinkronizáció” ikon megérintésével letöltődnek az Ön korábban elmentett saját 
tartalomelemei (könyvjelzők, jegyzetek és kijelölések). 
A „profilom” ikon segítségével ki/be jelentkezhet és módosíthatja a személyes beállításait.

A „Mejelenítés” szövegrész megérintésével különböző szűrőket állíthat be a kiadványok listázáshoz.
Érintse meg a „Rendezés” szövegrészt, hogy beállítsa a kiadványok Önnek megfelelő sorrendjét.



Egy kiadvány letöltése

Érintse meg a „Letöltés” gombot a jobb 
alsó sarokban a kiadvány letöltésének 
megkezdéséhez.

A letöltés befejeztével a kiadvány a 
„Mostanában letöltött” megjelöléssel lesz 
látható a könyvespolcon.

Végigkövetheti a letöltési folyamatot és 
bármikor megszakíthatja a „Mégse” gomb 
megnyomásával.



Egy kiadvány megnyitása

Érintse meg a letöltött kiadvány borítóját, címét vagy szerzőjének nevét az 
olvasás megkezdéséhez.



Olvasó modul



Olvasás és navigáció a kiadványban

Érintse meg egyszer a 
képernyő közepét az eszköztár 

megjelenítéséhez.

Érintse meg vagy húzza el az 
ujját a képernyő baloldalán 

az előrelapozáshoz.

Érintse meg vagy húzza el az 
ujját a képernyő jobboldalán 

a visszalapozáshoz.



Olvasás és navigáció a kiadványban

Érintse meg a „hamburger 
menü” ikont a hivatkozások 

menü megjelenítéséhez.

A „könyvjelző” ikon 
megérintésével megjelölheti az 

adott oldalt.

Érintse meg még egyszer a képernyő 
közepét az eszköztár elrejtéséhez.

A képernyő alján található gyors oldal navigációs eszköz. A jobb és baloldali 
nyilakkal az utoljára megtekintett oldalakra tud navigálni.



Olvasás és navigáció a kiadványban

A csúszka előre-hátra húzásával egyszerre több oldalt is 
átlapozhat.



Lehetőségek a szöveggel

Szöveg kijelölése: Érintse meg és tartsa 
ott az ujját a kijelölendő szövegen, 

majd húzza az ujját a kijelölendő szó 
vagy bekezdés végére.



Jegyzet létrehozása

Gépelje be a szöveget, majd érintse 
meg a „Jegyzet mentése” gombot.

A kijelölt szöveg felett megjelenő 
menüben válassza a „Jegyzet” 

menüpontot.



Jegyzet szerkesztése és eltávolítása

Majd válassza a Jegyzet 
menüpontot a megjelenő 

helyi menüben.Érintse meg a kijelölt szöveg 
mellett, a bal oldali margón 

található kék vonalat.

Szerkesztés, másolás, 
megosztás vagy törlés opciók 

közül választhat.



Kijelölés létrehozása

A megfelelő szöveg kiválasztása 
után válassza a „Kijelölés” opciót a 

megjelenő helyi menüben.

A felugró menüben válassza ki az 
Önnek megfelelő színt. Ilyen színű 

lesz a teljes kijelölt szöveg.



Kijelölés szerkesztése és eltávolítása

Érintse meg a korábban kijelöléssel 
beszínezett szövegrészt, majd 

válassza újra a „Kijelölés” opciót a 
megjelenő helyi menüben.

A felugró színek közül 
választhat újat, a piros vonallal 
áthúzott fehér kör pedig törli a 

kijelölést.



A hivatkozások 
menü



A hivatkozások menü megnyitása

Érintse meg a „hamburger 
menü” ikont a Hivatkozások 

menü megnyitásához.



A Hivatkozások menü

A Hivatkozások menüből érhető el a kereső modul, a tartalomjegyzék, 
a személyes elemek és az előzmények. Itt lehet tovább beállítani a 
betűméretet. Az bal felső sarokban található „X” gombbal bármikor 
bezárható a menü.



Személyes elemek

Az Ön által az adott kiadványban korábban létrehozott és elhelyezett 
könyvjelzők, kijelölések és jegyezetek a „Személyes elemek” menüpontból 
érhetőek el. A létrehozott saját tartalmak külön-külön és egyben is 
listázhatóak a menü tetején lévő ikonok segítségével.



A betűméret megváltozatása

A hivatkozások menüben 
a „Betűméret” menüpont 
választása után érintse 

meg a jobb oldali gombot 
a betűméret növeléséhez, 

a baloldalit, ha csökkentetni 
akarja szöveg méretét. 
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