Steg-för-steg-guide – så lånar du en e-bok på iOS!
Operativsystemet Android är det system som driver smartphones och surfplattor från en mängd
olika tillverkare som t.ex. Samsung, Sony, HTC, LG m.fl. Följ denna guide om du vill kunna läsa
e-böcker på någon av dessa enheter.

1. Skaffa lånekort och PIN-kod.
För att låna e-medier krävs det att du är inloggad på bibliotekets webbplats och då behöver du ett
lånekort med tillhörande PIN-kod. Detta kan du få på något av våra bibliotek mot uppvisad legitimation.

2. Registrera ett Adobe ID.
Detta behövs för att kunna läsa kopieringsskyddat material. Gå in på följande adress:
https://accounts.adobe.com/
På denna sida klickar du Skaffa ett Adobe ID

Därefter fyller du i uppgifterna på nästa sida.
Ditt Adobe ID består av ett användarnamn (= din epostadress) samt ett lösenord.

3. Ladda ner den app som du vill läsa e-böcker i.
E-böcker är små datafiler i formatet .epub och för att kunna läsa detta behöver du ladda hem en
app som kan läsa detta filformat. Den app som vi rekommenderar att använda till Android är
Bluefire Reader. Leta upp och ladda hem detta gratisprogram i Play Butik.

4. Koppla samman ditt Adobe ID med din valda app.
När du öppnar Bluefire Reader för första gången kommer det att be dig fylla i uppgifter om ditt
Adobe ID. Fyll i detta, sedan är du redo att låna bibliotekets e-böcker!

När dessa steg är utförda kan du logga in på bibliotekets webbplats, söka och ladda hem våra eböcker till din enhet!

5. Logga in på bibliotekets webbplats
Nu är det dags att börja leta upp böcker som du vill låna! För att börja måste du först logga in på
bibliotekets webbplats. Webbplatsen hittar du http://bibliotek.boras.se/
Klicka på Logga in i övre högra hörnet.

Fyll i dina uppgifter (= bibliotekskortsnummer och PIN-kod) och klicka Logga in-knappen.

När du är inloggad så syns detta i övre högra hörnet där Logga in-länken tidigare fanns.

6. Leta upp en e-bok och låna den
Det finns ett par metoder att hitta e-böcker. Enklast är att i webbplatsens sökruta direkt söka upp
en bok. Sökrutan är inställd på att söka bland ALLA våra medier, så vi är tvungna att göra en
liten avgränsning för att enbart visa våra e-böcker.
Prova t.ex. följande:
Skriv i valfria sökord i rutan. I exemplet nedan använder vi Guillou.
Klicka på Avancerad sök.
Då dyker en sökvalsruta upp. Välj medietypen E-bok, välj Vuxna som målgrupp och välj
Svenska som språk. Avsluta med att trycka på Sök-knappen.

En träfflista uppenbarar sig. Den visar vilka titlar som passar in på den sökning du just utfört.
Klicka på titeln som du önskar läsa. I exemplet nedan väljer vi att läsa ”Hamlon” och klickar därför på dess titel.

På denna sida ser du lite mer utförligare information om titeln. För att ladda hem denna e-bok
klickar du på Låna-knappen.

Nu är boken lånad. Du blir då tillfrågad hur du vill läsa boken, välj Ladda ner (epub).

En liten fil som heter URLLink.ascm kommer då att laddas ner till din enhet. Dra ner rullgardinsmenyn och klicka denna fil för att ladda hem e-boken.

Boken laddas därefter ner från vår e-boksleverantör till din enhet. Du kan nu börja läsa!

Upprepa steg 5 och 6 ifall du vill låna fler e-böcker!
Du kan låna 2 e-medier per 7 dagar.

