E-ljudböcker Så funkar det
För att kunna låna e-böcker hos oss måste du ha ett lånekort med pin-kod. Du kan lyssna på eljudböcker på din dator, smarta telefon eller surfplatta/läsplatta. Du får låna totalt 3 e-böcker per
kalendermånad.

Lyssna på en e-ljudbok direkt i appen Biblio
1. Ladda ner appen Biblio Library från Play butik för Android-enheter eller App store för iOS. Det
kostar inget att ladda hem appen.
2. Sök upp ditt bibliotek i rullistan på starsidan och logga in med ditt lånekortsnummer eller
personnummer och pin-kod.
3. Leta upp den bok du vill lyssna på, klicka på Låna och sedan på Spela.
När du ska fortsätta att lyssna hittar du din bok under Mina lån i appen. Spelaren kommer
automatiskt ihåg var du slutade. Ditt lån kommer att avslutas automatiskt efter 28 dagar.
Du kan fortfarande söka ljudböcker här på Bibblo.se via sökrutan eller någon av våra tipslistor. När du
lånar boken i Android eller iOS-enhet öppnas appen Biblio.

Mer om appen Biblio
Du kan använda appen på upp till fem enheter med samma lånekort.
Du kan skapa ett bokmärke, för att till exempel markera en text som du vill återkomma till. Tryck på
bokmärkesikonen nere till vänster i spelaren och Klicka på Skapa bokmärke.
Följande språk finns: svenska, engelska, finska och arabiska. Vilket språk du har i din app är beroende
på vilken inställning din enhet har.
I App Store och Play-butiken finns detaljerad information om vilka enheter som Biblio är kompatibel
med.

Lyssna i webbläsare Pc/Mac
Om du inte vill ladda ner appen kan du välja att strömma/lyssna online direkt i din webbläsare.1.
Logga in med ditt person- eller lånekortsnummer och pin-kod.
2. Leta upp den ljudbok du vill låna i sökrutan eller i någon av våra tipslistor. Du kan filtrera din
sökning genom att välja Medietyp E-ljudbok. Klicka sedan på titeln eller omslagsbilden i träfflistan.
3. Klicka på Låna
4. Du kan lyssna på boken online genom att välja Lyssna i webbläsaren.
När du ska fortsätta lyssna på ljudboken loggar du in på Bibblo.se och går till Mina lån. Du hittar
boken under Elektroniska lån och kan fortsätta att lyssna.

Behöver du hjälp
Kontakta ditt bibliotek. Många bibliotek erbjuder hjälp att komma igång med e-böcker.

