
 

Ghid de instalare eBook 

Pentru a accesa eBook-ul trebuie să creați un cont pe Texidium iar apoi să introduceți codul de acces 
furnizat.  Puteți de asemenea să descărcați eBook-ul astfel încât acesta să fie accesibil offline.  Acest 
ghid vă prezintă în mod detaliat pașii acestui proces. 

1. Trebuie să fiți conectat la internet pentru a crea un ID pe Texidium.  
2. Navigați la https://reader.texidium.com/ (Notă: nu tastați „www.”).  Faceți clic pe Register 

(Înregistrează-te pentru un cont): 

 

3. Introduceți o adresă de mail validă, o parolă și numele și prenumele: 

 

Faceți clic pe Register. 

4. Va apărea următoarea casetă de dialog: 

 

Faceți clic pe Redeem Code.
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5. Introduceți codul pe care l-ați primit de la Certipro: 

 

Faceți clic pe Redeem. 

6. Veți primi un mesaj de confirmare care va indica faptul că acum aveți acces la eBook-ul IC3: 

 

 Faceți clic pe  (Home) aflat în colțul din stânga sus a ecranului. 

7. Acum puteți să vizualizați eBook-ul IC3.  Pentru a accesa eBook-ul online folosind browser-ul dvs., 
faceți doar clic pe carte: 

 

Recomandăm în mod serios descărcarea eBook-ului – în caz contrar, veți putea vizualiza și naviga 
prin text și exerciții doar dacă sunteți conectat la internet (iar viteza de descărcare poate fi uneori 
limitată).  
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8. Pentru a descărca eBook-ul faceți clic pe pictograma aflată în partea de jos ecranului – alegeți 
pictograma care corespunde cu echipamentul pe care doriți să descărcați eBook-ul (adică laptop, 
tabletă, telefon mobil sau desktop) – în captura de mai jos descărcăm eBook-ul pe un calculator 
cu Windows:  

 

9. Faceți clic pe Run: 

 

10. Faceți clic pe Next, Next, Next și Install: 

    
 

11. Odată ce ați finalizat instalarea, introduceți adresa de email și parola: 

 

…și faceți clic pe Sign In. 
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12. Veți putea vizualiza acum eBook-ul IC3.  Acesta va apărea în nuanțe de gri până la descărcarea 
completă a eBook-ului.  După descărcarea complete, eBook-ul va fi afișat în culori:  

  

 

  
 

Faceți acum doar clic pe imaginea eBook-ului pentru a accesa conținutul. 

13. Mai multe informații sunt disponibile aici: http://texidium.com/ereader/help/. 
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