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1. Skapa ett Adobe-id
För att kunna läsa e-böcker som du lånat på biblioteket
behöver du ett Adobe-id/konto. Om du inte har ett skapar du
det på Adobes webbplats: www.adobe.com/se.
Klicka på ”Logga in” och följ anvisningarna.
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2. Hämta appen Bluefire reader
Du behöver också en app att läsa e-böckerna i.
Hämta appen Bluefire Reader i Play-butiken. Appen är gratis.
Första gången du startar appen ska du skriva in ditt Adobe-ID.
Klicka på ”Info”, fyll i ditt Adobe-ID och klicka på ”Authorize”.
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3. Låna boken
Använd din webbläsare och skriv in adressen till vår bibliotekskatalog:
http://bookitpub.liv.se
Logga in med ditt lånekortsnummer eller personnummer (ÅÅMMDDXXXX) och
din fyrasiffriga pinkod. Om du saknar pinkod kontakta biblioteket.
Sök fram e-boken eller välj ”Nya E-böcker” på startsidan.
Klicka på titeln som du vill läsa.
Under knappen ”Lägg i minneslista” : välj ”Ladda ner (EPUB)”, det gör du
genom att klicka på länken.
Observera att du måste vara inloggad för att se denna text.
Hämtningen av e-boken startas.
Klicka på nedladdningssymbolen i statusfältet för att hämta e-boken i Bluefire
Reader, eller öppna aktivitetsfältet och klicka på filen som börjar med URLLink.
Öppna boken i Bluefire reader och välj om du vill läsa boken direkt eller senare.
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Lånetid
E-böcker har en lånetid på 28 dagar och återlämnas automatiskt.
Om du inte har hunnit läsa klart boken kan du låna den igen.
Du kan låna två e-böcker i veckan.
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Du kan läsa e-boken som du lånat på flera plattor, mobiler och datorer.

• Gå till bookitpub.liv.se från den mobil, platta eller dator du vill ladda ned
boken till.
• Klicka på ”Mina sidor” uppe till höger på webbsidan. Logga in om du inte
redan är inloggad. Klicka på ”Mina lån”. Här hittar du dina lånade e-böcker.
• Klicka på länken ”Ladda ner (EPUB)” och följ sedan anvisningarna för den
aktuella plattan eller mobilen.
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• Testa att tömma webbläsarens cacheminne/historik.
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