Gnosjö folkbibliotek, 2017-07

Vad behöver jag för att låna e-böcker
och e-ljudböcker?
Kontakta Gnosjö bibliotek på biblioteket@gnosjo.se eller 0370-33 11 38 om du behöver hjälp
eller rådgivning.

Vi börjar med att titta på ditt lånekonto
Ditt lånekortsnummer är ditt personnummer ÅÅMMDDNNNN. Pinkoden har du själv bestämt.
Om du har glömt din pinkod, ta med din legitimation eller lånekort och kom in till biblioteket
under bemannade öppettider så hjälper vi dig att lägga in en ny.

När du loggat in kan du ändra din PIN-kod.
1. Till höger har du en meny, klicka på mina uppgifter.
2. I fönstret väljer du visa Lånekort.
3. Klicka på rutan ändra PIN-kod.

Du kan även ändra dina kontaktuppgifter så att du kan få påminnelser om försenade lån via
e-post.

Förutom ett konto så behöver du även ha ett program på din dator,
surfplatta eller mobiltelefon för att kunna läsa din e-bok
På startsidan när du loggat in finns en länk att klicka på för att se vilket program du behöver
för att kunna använda e-böcker och e-ljudböcker.

För att låna själva e-boken klickar du på länken e-böcker.

Du kommer då till sökresultatet och det är flera tusen böcker att välja på.










Du kan välja ämne – exempelvis deckare eller lättläst.
Det går att välja flera ämnen såsom lättläst och
samhälle & politik.
Du kan även välja vilket språk du vill läsa på.
När du hittar en intressant titel så klickar du på den

Då kommer du till bokens sida där du kan läsa om
boken. Vill du sedan låna den så klickar du på ladda
ner.
Nu har du filen nedladdad på din dator eller telefon
och kan öppna den i det program du har installerat för att läsa e-boken i.
Du behöver inte återlämna boken, det sker automatiskt med e-böcker efter lånetidens
slut. Vill du låna den igen så gör du det på samma sätt efter att lånetiden gått ut.

