
Hogyan használja az eParolát 
 
A betöltés után lehet, hogy ezt a képet látja. Ha nem, kérem menjen a következő oldalra.  

 

 

Ha a házikóra kattint, megjelenik az 

eszköztár a főmenü alatt. 

A + - jelek a nagyítás, kicsinyítés 

beállítására valók.  
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Az olvasó általában lapozásra van beállítva, ami azt 

jelenti, hogy a lap végén átugrik a következő lapra, azaz 

nem láthatjuk az eltűnő lap végét és a következő lap 

elejét. 

Aki ezt nem szereti a Nézet menüből kiindulva kapcsolhat 

át a csúsztatásra (angolul scroll). 

Ugyanezt eredményezi az eszköztár egy gombának 

megnyomása is. Ez a gomb az olvasó beállításaitól 

függően látszik vagy nem. 

Kérem, lapozzon a következő oldalra! 
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A szövegben linkek segítségével is lehet mozogni. 

Van olyan link, amiről elsőre nem látszik csak ha 

rávisszük az egérmutatót. 

A webes linkre kattintva előfordulhat, hogy nem 

rögtön a kívánt weboldalra érkezünk, hanem egy 

olyan ablakba, ahol engedélyeznünk kell, hogy az 

olvasó betöltse a lapot. 

Ezt láthatja a következő oldalon. 
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Ha megbízik az oldalban, kattintson az Allow (engedélyezés) , ha nem a Block 

(tiltás)gombra. 

H a jelölőnégyzetet „kipipálja” arra utasítja az olvasót, hogy jegyezze meg a 

döntést és ezzel a weboldallal kapcsolatban ne kérdezgessen. 

Ha az Allow gombra kattintott megjelenik a weboldal. 

Még egy tartalomjegyzéket készítettünk, hogy megkönnyítsük a tájékozódást, amit a 

könyvjelző sávban helyeztünk el. 

Ha rákattint az ikonra megjelenik… s ha megint rákattint eltűnik. 
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Ez a tartalomjegyzék bármilyen helyzetben előhívható és használható 

bármerre is bóklászunk az újságban 

Hosszabb tartalomjegyzékek esetén a könyvjelzősáv külön gördítési 

lehetőséggel rendelkezik, ami nagyon hasznos. 

A gördítő sáv és a szövegablak aránya a határvonalukon állítható a 

Windowsban megszokott módon: ha a határvonalra kerül az egérmutatót 

kétirányú nyíllá válik. Ilyenkor a bal gombbal rákattintva és tartva a 

határvonal elmozdítható 

 

A szövegszélesség itt állítható be, amit a következő 

oldalon láthat 
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Itt balra lehet beállítani. hogy a szöveg számára 

rendelkezésre álló ablakban a szövegszélesség hány 

százaléka jelenjen meg. 

Száz százaléknak tekinti a rendszer a szöveg 

élőállításakor beállított méreteket. 

Ajánlom az utolsó (Fit Visible) használatát, mert 

ekkor az összes rendelkezésre álló területet a 

szöveg foglalja el (nincsenek margók pl.). 
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Keresést kezdeményezni a balra látható menü 

Find pontjával vagy a Ctrl és az F billentyű 

együttes lenyomásával lehet. 

Az eredmény a következő és egyben utolsó 

oldalon látható. 
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Itt jobbra fent jelenik meg a keresőablak. A 

megfelelő gombokkal előre (Next) és visszafelé 

(Previous) is lehet keresni. 


