Lyssna och läs i din smartphone / platta

Du kan lyssna och läsa boken som du lånat på flera olika plattor eller
mobiler

Appen kan användas på upp till fem enheter.
Med appen Biblio kan du lyssna på e-ljudböcker och läsa e-böcker i
din telefon eller platta, både online och offline.

Biblio finns även på engelska, finska och arabiska, beroende på vilket språk
din enhet är inställd på.

1. Hämta appen Biblio
Ladda ner appen från Play-butiken eller App-butiken. Appen är gratis.

Fungerar det inte?

2. Logga in
Öppna appen och välj Sjukhusbiblioteken i Värmland i rullmenyn.
Skriv in ditt personnummer och din fyrsiffriga pinkod.
Om du saknar pinkod kontakta biblioteket.

• Börja med att kontrollera att du har den senaste versionen av appen.
Det gör du i Play-butiken eller App-butiken.

3. Låna

•

Lyssna
När du funnit en bok som du vill låna väljer du den med en
tryckning och får då en innehållsbeskrivning och
information om boken. Vill du gå vidare väljer du Låna och
sedan Spela. Boken börjar.
Läsa
När du funnit en bok som du vill låna väljer du den med en
tryckning och får då en innehållsbeskrivning och
information om boken. Vill du gå vidare väljer du Låna.
Vill du läsa boken offline aktiverar du den funktionen under Mina Lån. Där
gör du även ändringar i inställningar och ser pågående lån. Du kan låna två
e-ljudböcker i veckan.
E-ljudböcker har en lånetid på 28 dagar och återlämnas automatiskt.
Om du inte har hunnit läsa klart boken kan du låna den igen.

SJUKHUSBIBLIOTEKEN

Du kan få svar på vanliga frågor direkt i appen genom att klicka på
symbolen med tre streck och välja support.

• Kvarstår problemet så hjälper vi på biblioteket gärna till.

Kontakta Sjukhusbiblioteken:
Arvika: 0570-71 20 76
sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se
Karlstad: 054-61 51 44
sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se
Torsby: 0560-474 05
sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se
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