
Låna och läsa e-böcker 
E-böcker är böcker som du läser på en dator, läsplatta, surfplatta eller mobil. 
För att låna e-böcker behöver du bibliotekskort på ett av Götabiblioteken och en pinkod.  
Om du inte kommer ihåg din pinkod kan du kontakta ditt bibliotek.  
Lånetiden för e-böcker är 28 dagar. Varje e-bok är poängsatt. Du har 12 poäng 
varje 28-dagarsperiod som du kan använda för lån. Du kan inte lämna tillbaka en lånad e-bok. När lånetiden gått 
ut går det inte längre att läsa den. 
Om du vill veta mer om e-böcker gå till http://ebok.gotabiblioteken.se 

Olika enheter  
Första gången du använder Blufire Reader eller Adobe Digital Editions måste du ange ett Adobe ID. 
Det är kostnadsfritt. Länk till att skapa ett sådant finns på vår sida eller på www.adobe.com -> 
logga in -> skaffa ett Adobe ID 

iPhone, iPad 
För att läsa boken använder du appen Bluefire Reader. Hämta den kostnadsfritt på Appstore. 

Android 
För att läsa boken använder du appen Blue-fire Reader eller Aldiko.Hämta dem kostnadsfritt på 
Play Butik. 

Dator eller läsplatta 
För att läsa boken använder du programmet Adobe Digital Editions. Länk till programmet hittar du 
på vår sida eller http://www.adobe.com/se/products/digital-editions/download.html Använder du 
läsplatta kopplar du den till datorn och för över boken till plattan via programmet. 

Format på e-böcker 
För att läsa e-böcker behöver du en app eller ett program. Det finns e-böcker i lite olika format som PDF, ELIB eller 
ePUB. De lämpar sig olika bra beroende på vad du läser boken på, dator eller mobil läsare. 

ePUB använder flödande text som ändrar sig beroende på vilken typ av läsare du använder och 
också om du håller din enhet upprätt eller liggande.  
ePub är det bästa formatet för läsning av e-böcker. 

ELIB använder flödande text som ändrar sig beroende på vilken typ av läsare du använder och 
också om du håller din enhet upprätt eller liggande.  
Tänk på att du måste vara uppkopplad för att läsa ELIB-böcker. 

PDF är statisk text, den ser ut på samma sätt oavsett om du använder dator eller mobil läsare. 

Låna e-böcker 
• Använd webbläsaren på din mobil, surfplatta eller dator och gå till  
• www.gotabiblioteken.se och sedan vidare till e-böcker.  
• Sök efter en den titel du är intresserad av.  
• Ange ditt bibliotekskortsnummer och din pinkod och låna boken.  
• Nu är lånet registrerat, du får boken till dig genom att välja hämta boken. 
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