
	   	   	  
	  

Podrobný	  návod	  inštalácie	  aplikácie	  Adobe	  Digital	  Editions	  
	  

Kroky	  obsiahnuté	  v	  tomto	  návode	  je	  nutné	  vykonať	  len	  jediný	  krát	  –	  akonáhle	  ich	  absolvujete,	  
samotný	  nákup	  e-‐kníh	  v	  našom	  kníhkupectve	  bude	  veľmi	  jednoduchý,	  rovnako	  ako	  samotné	  čítanie.	  

Inštalácia	  softvéru	  (vyžaduje	  pripojenie	  na	  internet)	  
Postup	  inštalácie	  aplikácie	  Adobe	  Digital	  Editions	  je	  nenáročný,	  podobný	  ako	  v	  prípade	  iných,	  
bežných	  aplikácií.	  

1. Adobe	  Digital	  Editions	  je	  k	  dispozícii	  zadarmo	  na	  stiahnutie	  TU	  (link).	  
	  

2. Kliknite	  na	  tlačidlo	  „Install“,	  čím	  zahájite	  proces	  inštalácie.	  
	  

	  

	  
3. Inštalátor	  Vás	  upozorní,	  že	  sa	  chystá	  čítať	  a	  zapisovať	  súbory	  do	  Vášho	  system,	  ako	  je	  bežné	  v	  

prípade	  inštalácie	  iných	  aplikácií.	  Znovu	  potvrďte	  výber	  stlačením	  tlačidla	  “Install”	  
	  

	  

	  
4. Pre	  pokračovanie	  v	  inštalácií	  stlačte	  tlačidlo	  “Yes”.	  

	  



	   	   	  
	  

	  

	  
5. Pri	  výbere	  súčastí	  inštalácie	  môžete	  ponechať	  východiskové	  nastavenia,	  prípadne	  ich	  môžete	  

upraviť	  podľa	  Vašich	  preferencií.	  
	  

	  

	  
6. Vyberte	  adresár,	  do	  ktorého	  si	  prajete	  Adobe	  Digital	  Editions	  nainštalovať.	  Môžete	  ponechať	  

východiskové	  nastavenia.	  



	   	   	  
	  

	  

	  
7. Inštalátor	  Vám	  oznámi	  úspešné	  dokončenie	  inštalácie	  súborov.	  Stlačte	  tlačidlo	  “Close”	  

	  

8. Pre	  dokončenie	  inštalácie	  je	  nutné	  prečítať	  a	  odsúhlasiť	  licenčnú	  dohodu	  so	  spoločnosťou	  
Adobe	  Corporation,	  ktorá	  sa	  týka	  používania	  aplikácie	  Adobe	  Digital	  Editions.	  Po	  prečítaní	  
kliknite	  na	  “I	  agree”	  (súhlasím).	  	  



	   	   	  
	  

	  

9. Aplikácia	  Vám	  oznámi	  úspešné	  nainštalovanie.	  Blahoželáme,	  inštaláciu	  mate	  úspešne	  za	  
sebou.	  Zostáva	  pristúpiť	  k	  bezplatnej	  automatickej	  aktivácií	  aplikácie,	  aby	  ste	  pomocou	  nej	  
mohli	  čítať	  e-‐knihy	  zakúpené	  na	  Martinus.sk	  či	  v	  iných	  vybraných	  kníhkupectvách,	  alebo	  e-‐
knihy	  vypožičané	  z	  vybraných	  knižníc.	  
	  

Aktivácia	  aplikácie	  a	  registrácia	  Adobe	  ID	  (vyžaduje	  pripojenie	  na	  internet)	  
	  

1. Zároveň	  s	  oznámením	  o	  úspešnej	  inštalácie	  Vás	  aplikácia	  prevedie	  jednorazovou	  aktiváciou.	  
Aktivácia	  je	  samozrejme	  zdarma.	  Kliknite	  na	  tlačidlo	  “Continue”	  (pokračovať)	  

	  

2. V	  ďalšom	  kroku	  vyberte	  možnosť	  “Authorize	  Computer”	  (autorizovať	  počítač).	  Váš	  počítač	  
bude	  zaregistrovaný	  pomocou	  Vášho	  osobného	  identifikátora	  (Adobe	  ID).	  Vaše	  osobné	  	  
Adobe	  ID	  slúži	  ako	  kľúč	  k	  Vašim	  elektronickým	  knihám	  –	  vďaka	  nemu	  môžete	  svoje	  e-‐knihy	  



	   	   	  
	  

čítať	  na	  viacerých	  zariadeniach,	  ktoré	  podporujú	  technológiu	  Adobe	  DRM.	  Zoznam	  takýchto	  
zariadení	  nájdete	  TU	  (link	  na	  Zoznam	  podporovaných	  zariadení).	  	  
	  
Ak	  už	  Adobe	  ID	  mate	  vytvorené,	  prejdite	  prosím	  na	  krok	  7	  (link	  na	  krok	  7).	  
	  
Ak	  Adobe	  ID	  nemáte,	  vytvorte	  si	  ho	  veľmi	  jednoducho	  kliknutím	  na	  “get	  an	  Adobe	  ID	  online”,	  
alebo	  priamo	  TU	  (link	  na	  site	  Adobe	  -‐	  registracia)	  
	  

	  

3. Na	  stránke	  spoločnosti	  Adobe	  kliknite	  na	  “Create	  an	  Adobe	  Account”	  (vytvoriť	  konto	  Adobe).	  

	  



	   	   	  
	  

4. Vyplňte	  jednoduchý	  formulár.	  Požadovanými	  údajmi	  sú	  len	  
� email	  (ktorý	  bude	  zároveň	  Vaším	  osobným	  Adobe	  ID)	  	  
� heslo	  (minimálne	  6,	  maximálne	  12	  znakov)	  
� meno	  
� 	  priezvisko	  
� 	  Mesto	  
� 	  Krajina	  
� 	  Región	  
� 	  PSČ	  

	  

5. Po	  vyplnení	  aspoň	  povinných	  polí	  formulára	  kliknite	  v	  dolnej	  časti	  na	  tlačidlo	  “Continue”	  
(pokračovať).	  
	  

6. Blahoželáme,	  úspešne	  ste	  si	  vytvorili	  Vaše	  osobné	  Adobe	  ID	  –	  môžete	  dokončiť	  aktiváciu	  
aplikácie	  Adobe	  Digital	  Editions.	  

	  



	   	   	  
	  

7. Otvorte	  opäť	  aplikáciu	  Adobe	  Digital	  Editions.	  	  Svoje	  Adobe	  ID	  zadajte	  do	  kolonky	  “Adobe	  ID	  
(email	  address)”,	  do	  kolonky	  “Password”	  vpíšte	  svoje	  heslo,	  ktoré	  ste	  zadávali	  do	  formulára	  v	  
kroku	  4.	  	  Kliknite	  na	  “Activate”	  (aktivovať)	  

	  

8. Aplikácia	  bude	  úspešne	  aktivovaná.	  

	  

9. Stlačením	  tlačidla	  finished	  je	  celý	  process	  úspešne	  dokončený.	  Aktiváciu	  Vášho	  počítača	  si	  
môžete	  overiť	  stlačením	  „Library“	  >	  „Authorize	  computer“.	  	  	  



	   	   	  
	  

	  

	  

	  

Blahoželáme,	  môžete	  začat	  nakupovať	  a	  čítať	  e-‐knihy	  zakúpené	  v	  našom	  kníhkupectve.	  Prajeme	  
veľa	  nezabudnuteľných	  chvíľ	  pri	  Vašich	  e-‐knihách,	  kdekoľvek	  ich	  budete	  čítať!	  



	   	   	  
	  

	  


