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Låna och läsa e-bok från biblioteket
Förberedelser
Du behöver ett bibliotekskort med pinkod. Förhoppningsvis har du redan det. Om du inte har det kan du
skaffa det här: https://kungsholmen.seniornet.se/wpcontent/uploads/sites/8/2020/03/Fj%C3%A4rrhj%C3%A4lp-1.pdf.
Skapa ett Adobe ID här https://helpx.adobe.com/se/manage-account/using/create-update-adobeid.html#SkapaelleruppdateraettAdobeID om du inte redan har det.

Nedladdning och installation av läsapp och e-bok
Android-enheter
1. Ladda ner och installera läsappen PocketBook Reader från Play Butik.

2. Auktorisera appen med ditt
användarkonto hos Adobe genom att
skriva in dina uppgifter under "Settings"
och "Adobe DRM".
3. Logga in med ditt bibliotekskort (eller
personnummer) och pinkod på
biblioteket.se.
4. Sök upp den bok du vill läsa (se nedan
hur du hittar e-bok).
5. Klicka på “Ladda ner e-bok”.
6. En pil syns nu längst upp på skärmen.
Dra neråt med fingret och du ser ett
meddelande om att en fil med ändelsen
.acsm har hämtats.
7. Klicka på filen och välj “Slutför åtgärden
med PocketBook Reader”
8. Om PocketBook Reader inte fungerar,
kan du prova att ladda ner Aldiko eller
Adobe Digital Editions.
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iPhone, iPad
1. Ladda ner en läsapp, till exempel PocketBook Reader, från App Store.
2. Auktorisera appen med ditt användarkonto hos Adobe genom att skriva in dina uppgifter under "Settings"
och "Adobe DRM".
3. Logga in med ditt bibliotekskort och pinkod på biblioteket.se
4. Sök upp den e-bok du vill läsa (se nedan hur du hittar e-bok).
5. Klicka på “Ladda ner e-bok”
OBS! 2019-10-21: Med det senaste operativsystem för iOS, som heter 13.2, fungerar nedladdning av e-böcker
lite annorlunda. Man kan inte välja "Öppna i PocketBook" direkt, utan behöver göra följande:

I Safari:
1.
2.
3.
4.

Efter att ha klickat på Ladda ner e-bok får man frågan Vill du hämta "URLLink.acsm"? Hämta filen
Klicka på BLÅ pilen uppe till höger, bredvid adressfältet
Klicka på filen igen och klicka på Dela-symbolen (en ruta med en uppåt-pil)
Välj rätt app, till exempel PocketBook Reader (kan finnas under Mer)

I Chrome:
1. Efter att ha klickat på Ladda ner e-bok syns länken längst ner och då klickar du på Ladda ned
2. Klicka på Öppna i...(läsappens namn)
3. Välj rätt app (kan finnas under Mer)
Om PocketBook Reader inte fungerar, kan du prova att ladda ner Aldiko eller Adobe Digital Editions.

Så här hittar du en e-bok på biblioteket
Om en bok finns som e-bok ska det står följande under rubriken till boken (E-media, E-bok, EPUB).

Leta bland e-böcker
1. Gå in på https://biblioteket.stockholm.se/sok/mediatype/E-bok
2. Välj en e-bok genom att klicka på den.
3. Klicka på länken Logga in för att ladda ner e-bok i det blå fältet under boken.

4. Logga in på biblioteket med ditt bibliotekskortsnummer eller personnummer och den pinkod som hör till
kortet.
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5. Klicka på Ladda ner e-bok (EPUB) i det blå fältet.

6. Följ därefter anvisningar ovan som är beroende av om du har android-mobil/platta eller iPhone/iPad.

Sök en speciell bok
1. Gå in på https://biblioteket.stockholm.se
2. Sök en boktitel eller en författare i sökfältet

3. Om du söker på författare letar du upp en bok av författaren där det står (E-media, E-bok, EPUB) fortsätt
sedan som ovan beskrivet.
4. Om du söker på titeln kan det finnas fler rader med samma boktitel. Välj då den version där det står (Emedia, E-bok, EPUB) och fortsätt sedan som ovan beskrivet.

Om du har problem att få ovanstående att fungera kan du kontakta bibliotekets kundtjänst
Öppettider till kundtjänst är måndag-fredag klockan 9.00-13.00.
Telefon: 08-508 30 900
E-post: kundtjanst.ssb@stockholm.se

Lycka till!
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