Läsa e-böcker - Så funkar det
För att kunna låna e-böcker hos Biblioteken i Norrbotten måste du ha ett lånekort med pinkod. Du kan läsa e-böcker på din dator, smarta telefon eller surfplatta/läsplatta. Du får låna
totalt 3 e-böcker per kalendermånad. Det finns flera sätt att läsa e-böcker:

1. I appen Biblio (Android, iOS)
•
•
•
•

Ladda ner appen Biblio från Play butik för Android-enheter eller Biblio Library från
App store för iOS till din smartphone eller surfplatta. Den är gratis att ladda ner.
Sök upp Biblioteken i Norrbotten i rullistan på starsidan och logga in med ditt personeller lånekortsnummer och pin-kod.
Leta upp den bok du vill läsa, klicka på Låna och sedan på Ladda ner och Läs.
För att läsa off-line, klicka på reglaget.

När du ska fortsätta att läsa hittar du din bok under Mina lån i appen, som kommer ihåg var
du slutade.
Ditt lån kommer att avslutas automatiskt efter 28 dagar. Det går inte att plocka bort lån före
tiden har gått ut.
Du kan fortfarande söka e-böcker på Bibblo.se via sökrutan eller i någon av våra tipslistor.

2. I appen Aldiko (Android)
För att ladda ner och läsa e-böcker från Bibblo.se behöver du ett användarkonto hos Adobe,
det är gratis. https://account.adobe.com
Är det första gången behöver du först ladda ner appen Aldiko Book Reader från Play Butik.
Så här lånar du på Bibblo.se
•
•
•
•
•
•

Logga in med ditt personnummer eller lånekortsnummer och pin-kod högst upp på
sidan.
Leta upp den bok du vill låna i sökrutan eller i någon av våra tipslistor. När du söker i
sökrutan kan du filtrera din sökträff genom att välja Medietyp E-bok. Klicka på titeln
eller omslagsbilden i träfflistan.
Klicka på Låna. Boken laddas ner till din smarta telefon, surf- eller läsplatta.
Välj Ladda ner (epub) om du vill ladda ner boken för att läsa via din mobila enhet
eller dator.
Öppna meddelandepanelen och tryck på länken URLLink.acsm och Lägg till DRM
konto. Du behöver bara lägga till DRM konto en gång.
Öppna Aldiko Book Reader och boken öppnas.

Vill du inte ladda ner en app utan läsa online väljer du Läs i webbläsaren.

Att fortsätta läsa
Har du laddat ner boken öppnar du appen Aldiko Book Reader i din smarta telefon eller
surfplatta när du vill fortsätta läsa. Appen håller reda på vilken sida du är på.
Om du läser boken online öppnar du en webbläsare. Logga in på Bibblo.se och gå till Mina
sidor. Under Mina lån hittar du Elektroniska lån och kan fortsätta att läsa.
Ditt lån kommer att avslutas automatiskt efter 28 dagar.

3. I appen Bluefire Reader (iOs)
För att ladda ner och läsa e-böcker från Bibblo.se behöver du ett användarkonto hos Adobe,
det är gratis. https://account.adobe.com
Är det första gången behöver du först ladda ner appen Bluefire Reader från App
Store. Första gången du öppnar Bluefire Reader får du fylla i ditt Adobe-ID (e-postadress och
lösenord). Tryck sedan på knappen ”Authorize”. Detta behöver bara göras en gång.
Så här lånar du på Bibblo.se
•
•
•
•

Logga in med ditt personnummer eller lånekortsnummer och pin-kod högst upp på
sidan.
Leta upp den bok du vill låna i sökrutan eller i någon av våra tipslistor. När du söker i
sökrutan kan du filtrera din sökträff genom att välja Medietyp E-bok. Klicka på titeln
eller omslagsbilden i träfflistan.
Klicka på Låna. Boken laddas ner till din iPad eller iPhone och du behöver sedan inte
vara uppkopplad mot internet för att läsa.
Välj Ladda ner (epub) om du vill ladda ner boken för att läsa via din mobila enhet
eller dator.

Vill du inte ladda ner en app kan du läsa online och väljer istället Läs i webbläsare.
Att fortsätta läsa
Har du laddat ner boken öppnar du appen Bluefire Reader på din iPhone eller iPad när du vill
fortsätta läsa. Appen håller reda på vilken sida du är på.
Om du läser boken online öppnar du din webbläsare. Logga in på Bibblo.se och gå till Mina
sidor. Under Mina lån hittar du Elektroniska lån och kan fortsätta att läsa.
Ditt lån kommer att avslutas automatiskt efter 28 dagar.

4. I din webbläsare
•
•
•
•

Logga in med ditt personnummer eller lånekortsnummer och PIN-kod högst upp på
sidan.
Leta upp den bok du vill låna i sökrutan eller i någon av våra tipslistor. När du söker i
sökrutan kan du filtrera din sökträff genom att välja Medietyp E-bok. Klicka på titeln
eller omslagsbilden i träfflistan.
Tryck på Låna.
Du kan läsa boken online genom att välja Läs i webbläsare.

Att fortsätta läsa
Öppna en webbläsare. Logga in på Bibblo.se och gå till Mina sidor. Under Mina lån hittar du
dina Elektroniska lån och kan fortsätta att läsa.
Ditt lån kommer att avslutas automatiskt efter 28 dagar.

Behöver du hjälp
För frågor, kontakta redaktion@bibblo.se
Många bibliotek erbjuder hjälp att komma igång med e-böcker, kontakta ditt bibliotek för
mer information om detta.

