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WSTĘP

SoulStories, to podręcznik multimedialny, który możesz czytać online,
jednocześnie oglądając umieszczone w nim video i polecam Ci korzystać 
z niego właśnie w tej formie! Jeżeli dostałaś/eś się na tę stronę, 
a jeszcze nie kupiłaś/eś tego pierwszego w Polsce tak multimedialnego 
e-booka SoulStories, możesz to zrobić pod adresem: poems.pl/sklep 

W niniejszej instrukcji pokażę Ci jak - krok po kroku - otworzyć wirtualną
wersję e-booka SoulStories oraz jak się nim obsługiwać 
z poziomu różnych urządzeń. Pomimo tego, że korzystanie 
z multimedialnej książki jest całkiem intuicyjne, to w niniejszej instrukcji
znajdziesz funkcje niewidoczne na pierwszy rzut oka. Pokażę Ci w niej także
jak radzić sobie z ewentualnymi błędami występującymi czasem 
na niektórych urządzeniach.

Pamiętaj, że dzięki tej wyjątkowej multimedialnej formie, otrzymasz także
każdą przyszłą aktualizację treści e-booka dostępną pod tym samym linkiem!
Książka po prostu magicznie się zaktualizuje, a ja powiadomię Cię o tym, co
się zmieniło. Niech dzieje się magia! :)
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właśnie zaczyna się Twoja przygoda z SoulStories!



STRONA GŁ�WNA ZE WSZYSTKIMI 
MATERIAŁAMI
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Wszystkie materiały otrzymane wraz z e-bookiem SoulStories, a także samą
książkę, znajdziesz na stronie: https://poems.pl/materialy-ebook/  
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https://poems.pl/materialy-ebook/


Dodatkowo, dla chętnych, postanowiłam udostępnić te same materiały:

4 w formie klasycznego e-booka w pdf, który ściągniesz w tym miejscu,
klikając w napis "klik",

Obiecaj jednak, że pozwolisz sobie najpierw doświadczyć wersji
multimedialnej!! :)

5 wyodrębniłam także z multimedialnej książki same nagrania, do
których znajdziesz odnośniki w wersji pdf (znów, kliknij w "klik"). Do
tych nagrań znajdziesz linki w wersji PDF.
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Klijnij na przycisk START, aby rozpocząć przygodę 
z multimedialną wersją SoulStories! Dokładną instrukcję obsługi
multimedialnej wersji książki znajdziesz na kolejnych stronach.

Klikając tutaj, ściągniesz niniejszą instrukcję obsługi e-książki.

3 Pamiętaj proszę, że e-book SoulStories wraz ze wszystkimi materiałami
objęty jest prawami autorskimi. W przekazanie Ci wszystkich informacji
zawartych w książce, włożyłam ogrom pracy. Będę niezmiernie
wdzięczna za przestrzeganie praw autorskich i nieudostępnianie e-
booka dalej. Jednocześnie, pamiętaj proszę, że materiały mają
zaimplementowane narzędzia monitorujące, chroniące przed
nieuprawnionym rozporządzaniem produktem.

materiały dodatkowe
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XX-XX-XX-XX

KOD DOSTĘPU I WEJ�CIE DO MATERIAŁ�W
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Po zakupie produktu i dokonaniu płatności, przesłałam Ci maila
potwierdzającego zakup. Znajdziesz w nim swój unikatowy klucz, który
pozwoli Ci uzyskać dostęp do:
- magicznej książki SoulStories w formie multimedialnej (opis nr 1 w
poprzednim rozdziale),
- ściągnięcia e-booka w klasycznej formie PDF (opis nr 4 w poprzednim
rozdziale),
- listy wszystkich materiałów video dostępnych w pakiecie SoulStories (opis
nr 5 w poprzednim rozdziale).

kod dostępu do materiałów

Twój indywidualny kod dostępu jest to unikatowy klucz generowany po
każdym zakupie, wysyłany w mailu potwierdzającym zakup w następującej
formie:

Kod dostępu ma zawsze 8 znaków i jest przedstawiony w formacie 
XX-XX-XX-XX, gdzie każdy X to mogą być litery, cyfry lub znaki.



4
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Wszystkie treści dostępne są ze strony głównej z materiałami, opisanej w
Rozdziale 1 niniejszej Instrukcji, ale niektóre sekcje oznaczone uprzednio w
Instrukcji numerami:

gdzie wpisujemy kod dostępu?

wersja multimedialna e-booka SoulStories,

wersja klasyczna pdf e-booka SoulStories,

video dla produktu SoulStories,

są zabezpieczone hasłem, czyli Twoim indywidualnym kodem dostępu. Po
wejściu w każdą z tych sekcji, znajdziemy okno z możliwością wpisania kodu:

Kod dostępu jest dokładnie taki, jaki dostałaś/eś w mailu - ze wszystkimi
znakami i myślnikami, ważna jest także wielkość liter. Najlepiej jest go
skopiować z maila i wkleić w oknie powyżej. Klucz kończy się natomiast na
ostatnim znaku (uważaj, żeby przypadkiem nie skopiować większej liczby
elementów, np. spacji, która może występować po znakach hasła).
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mail z potwierdzeniem zamówienia oraz z kluczem trafił do spamu -
sprawdź spam w swojej skrzynce mailowej,
płatność nie została zakończona lub jeszcze się procesuje -
potwierdzenie zamówienia z kodem dostępu wysyłane jest po
otrzymaniu płatności. Procesor płatności ma do 48h na
przeprocesowanie płatności elektronicznych, a nawet do kilku dni przy
płatnościach przelewem tradycyjnym. Jak tylko system potwierdzi
płatność, mail z potwierdzeniem zamówienia oraz kodem dostępu
generowany jest automatycznie.

Jeżeli wydarzy się, że jakimś cudem nie otrzymasz maila 
z potwierdzeniem zamówienia oraz z kodem dostępu, mogły się wydarzyć
następujące rzeczy:

1.

2.

Jeżeli jednak w spamie nie ma maila, a płatność została pozytywnie
przeprocesowana - koniecznie daj nam znać! Sprawdzimy co się stało 
i, jeżeli wszystko jest w porządku, prześlemy Ci Twój wygenerowany kod
dostępu!

Najlepiej skontaktować się z nami pisząc na hello@soulstories.pl

co, jeżeli nie otrzymałam/em maila z kodem dostępu?

Do każdej sekcji oraz dla każdego urządzenia kod należy wpisać oddzielnie,
ale zadbaliśmy o to, żebyś nie musiał/a wpisywać kodu dostępu zbyt wiele
razy, dlatego system powinien Cię zapamiętać już po jednorazowym
wpisaniu kodu na danym urządzeniu do momentu, kiedy nie wyczyścisz
cookies.

Jeżeli przeglądarka zapyta Cię o zapisanie kodu, dla ułatwienia czytania
polecamy skorzystać z tej opcji. 
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WERSJA MULTIMEDIALNA E-BOOKA
SOULSTORIES
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SoulStories powstawało w mojej głowie ponad 3 lata! Wymarzyłam sobie już
dawno temu e-book w formie, w której można byłoby wyświetlać filmy bez
konieczności wychodzenia z niego. Bardzo długo szukałam odpowiedniego
sposobu przedstawienia tych treści - 
i w końcu udało się! Otrzymujesz prawdziwie multimedialną książkę, która
została stworzona z myślą, by ją czytać właśnie w tej formie.

urządzenia i przeglądarki

Multimedialny e-book działa i wygląda świetnie na wszystkich urządzeniach!
Oczywiście, im większy ekran, tym lepiej widzimy szczegóły. Osobiście
najbardziej polecam korzystać z SoulStories na komputerze lub tablecie
i jednocześnie ćwiczyć poznawane umiejętności na telefonie! :) 

Staraliśmy się przetestować wersję multimedialną na wszystkich możliwych
urządzeniach. Wersja multimedialna działa zdecydowanie najlepiej na:
- komputery Windows: najlepiej działa na... Microsoft Edge (o matko!);
podczas testów na różnych komputerach zdarzało nam się, że e-book 
w wersji multimedialnej nie otwierał się ani na Chrome, ani na Firefox.
Microsoft Edge to pewniak!
- komputery Mac: wszystko pięknie w każdej przeglądarce;
- tablety Apple: zdecydowanie Safari! Ma ono też świetną funkcję chowania
paska adresu, o czym przeczytasz dalej; Chrome może mieć problemy z
obracaniem pomiędzy wersją pionową i poziomą.
- tablety Android: Chrome działa świetnie;
- telefony Apple: znów - zdecydowanie Safari z możliwością schowania paska
adresu, ale Chrome też jest ok;
- telefony Android: Chrome działa świetnie.



obsługa multimedialnego e-booka - 
wersja komputerowa

Na komputerze e-book czyta się
najlepiej w trybie pełnoekranowym
(Windows - w każdej przeglądarce
F11; Mac - Command-Control-F lub
zielona ikonka w lewym górnym rogu
(obraz po prawej).

Wersje multimedialnego e-booka na wszystkich urządzeniach są podobne, ale
wersja komputerowa jest najpełniejsza. Na tej i kilku następnych stronach,
opisuję dostępne funkcje i sposób poruszania się.

Numery stron Tytuł pliku Autorka



Funkcja mocnego 
zbliżania (z regulacją)

Menu podręczne:

Wyciszanie dźwięków
filmów czy dźwięków

przerzucania 
kartek

Graficzny spis treści, 
miniatury stron



W e-booku SoulStories strony możemy zmieniać za pomocą:
- strzałek graficznych po lewej i prawej stronie książki,
- strzałek na klawiaturze komputera (można przerzucać strony pojedynczo
lub po kilka, przytrzymując strzałkę dłużej),
- "chwycenia" myszką (lub dla ekranów dotykowych - palcem) za stronę i
"przerzucenia" jej tak, jak w klasycznej książce,
- suwakiem - szybkie przewijanie stron.

Delektuj się dźwiękiem przerzucania kartek jak w prawdziwej książce!

zmiana stron w multimedialnym e-booku - 
wersja komputerowa
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obsługa multimedialnego e-booka - 
wersje mobile (tablety / telefony)

Szczerze mówiąc, z wirtualnej wersji e-booka najlepiej korzysta się... na
tabletach! Wtedy, versus wersja pdf lub tradycyjna, książka zyskuje zarówno
pod względem multimedialności, jak i mobilności - czysta magia!

Na urządzeniach mobilnych e-book można czytać zarówno w wersji poziomej:



... jak i pionowej.

Funkcje dostępne na
urządzeniach mobilnych różnią 
 się delikatnie od wersji
komputerowej, ale naprawdę
nieznacznie. Nie mamy ikonki
wyciszenia, ale możemy wyciszyć
urządzenie :) brak jest też ikonki
zbliżania, ponieważ możemy
zbliżać e-book za pomocą
palców, jak klasyczne zdjęcie!
Jedyna funkcja, której brakuje na
"mobile", to pasek szybkiego
przewijania. Dostępny jest
natomiast graficzny spis treści
(miniatury stron), więc kompletnie
nie potrzebujemy paska
przewijania. 

Aby schować lub pokazać szare pasy menu kontekstowego e-booka, należy
kliknąć pojedynczo na ekran urządzenia - wtedy się albo pokażą, albo znikną. 

Generalnie, obsługa wersji multimedialnej na urządzeniach mobilnych jest
bardzo intuicyjna i podobna do obsługi komputerowej. Możemy przesuwać
strony palcami oraz strzałkami, zbliżać i oddalać e-book palcami, odtwarzać
filmy, oglądać gify - czysta przyjemność!
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full screen - tip na wersje mobile (tablety / telefony)

Mam też dla Was świetny TIP, który jeszcze uprzyjemni czytanie 
e-booka na urządzeniach mobilnych. W niektórych przeglądarkach na
tabletach i telefonach można na stałe schować pole wpisywania adresu,
dzięki czemu książka zajmie praktycznie cały ekran! Na urządzeniach Apple 
w przeglądarce Safari robimy to tutaj:
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Najważniejszą i najbardziej wyróżniającą funkcją multimedialnego 
e-booka SoulStories jest możliwość odtwarzania filmów z poziomu samej
książki!

Filmy zawsze umieszczone są w telefonach, na których jest ikonka play, 
a dodatkowo oznaczone na samym telefonie ikonką kamery:

Poza tym, przy każdym filmie mamy oznaczenie Video:                          

a także oznaczenie, czy tematy poruszane w danym 
filmie są dostępne zarówno z poziomu telefonów
z jabłkiem, jak i z robotem:

VIDEO

odtwarzanie filmów w multimedialnym e-booku - 
wszystkie urządzenia
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Po kliknięciu w ikonkę "play" na środku telefonu, na ekranie magicznie pojawi
nam się film:

Filmem można sterować za pomocą ikonek na dole okna filmu. Każdy film
można oglądać także w opcji full screen, na pełnym ekranie urządzenia!
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linki do stron zewnętrznych i hiperlinki wewnątrz
multimedialnego e-booka - wszystkie urządzenia

Wewnątrz multimedialnej wersji e-booka, tak jak w klasycznym pdf,
umieszczone są hiperlinki, które przeniosą Cię do konkretnego miejsca 
w książce, ale także do zewnętrznych stron internetowych!

Spis treści jest oczywiście aktywny, ale są też odnośniki oznaczone tak jak 
na przykładzie poniżej:

Te odnośniki przeniosą Cię np. na profile oznaczonych Twórców. 
Ale w całym e-booku jest mnóstwo odnośników do aplikacji czy stron
internetowych - klikaj do woli! :)
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MATERIAŁY DODATKOWE: KLASYCZNA 
WERSJA PDF ORAZ STRONA Z FILMAMI

Tak jak wspominałam już w wielu miejscach, SoulStories pomyślane 
i zaprojektowane było w całości pod użytkowanie multimedialne. Dostęp do
książki w wersji wirtualnej jest nieograniczony czasowo, a w ten sposób masz
także każdą kolejną aktualizację! 

Jednakże nie zapominam o tradycjonalistach :) E-book SoulStories w formacie
pdf jest także możliwy do ściągnięcia w materiałach dodatkowych, po
podaniu indywidualnego kodu dostępu (opis na początku niniejszej Instrukcji).

odtwarzanie filmów w klasycznym e-booku pdf 

Filmy w wersji klasycznej pdf, tak jak w wersji multimedialnej, zawsze
umieszczone są w telefonach, a dodatkowo oznaczone na samym telefonie
ikonką kamery:

Poza tym, przy każdym filmie mamy oznaczenie Video:                          ,

a także oznaczenie, czy tematy poruszane w danym 
filmie są dostępne zarówno z poziomu telefonów
z jabłkiem, jak i z robotem:

Aby odtworzyć film, wystarczy kliknąć na ikonkę kamery lub na sam telefon.

VIDEO
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strona z filmami

Każdy film z wersji multimedialnej został dodatkowo umieszczony na liście
filmów dostępnej ze strony głównej z materiałami SoulStories po wpisaniu
kodu dostępu (szczegóły w pierwszej części niniejszej Instrukcji).

Filmy zostały posortowane rozdziałami oraz w kolejności występowania 
w danym rozdziale, a także odpowiednio podpisane. Po kliknięciu na ikonkę
kamery w wersji pdf, zostaniesz przeniesiona/y na stronę z filmami,
bezpośrednio do odpowiedniego rozdziału. Wystarczy wtedy, że uruchomisz
odpowiedni film i voilà!

Oczywiście jeżeli któregoś dnia chciałabyś/chciałbyś odwiedzić jedynie
stronę z filmami i wrócić do któregoś konkretnego video, wszystko masz pod
ręką!
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JEŻELI MASZ PYTANIA TECHNICZNE
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Mam nadzieję, że wszystko odpowiednio wyjaśniłam w niniejszej Instrukcji :)
Jeżeli jednak chcesz dopytać o technikalia związane z obsługą e-booka 
w formie multimedialnej lub coś nie działa, koniecznie do mnie napisz!

Najlepsza będzie forma mailowa na adres: hello@soulstories.pl. To jest adres
przeznaczony do kontaktu w temacie SoulStories i, tym samym, Twoja
wiadomość na pewno zostanie zauważona, a odpowiednie działania podjęte
niezwłocznie!
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the end


