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Läsa
1.

2.

Välj vilken bok du vill läsa,
antingen genom att söka fram den
eller bläddra i appens kategorier.
Klicka på ”Läs boken”.

Läsa en bok i PocketBook Reader
En del böcker går inte att läsa i Bibblix, utan måste laddas ner och
läsas i PocketBook Reader.
1.
2.
3.

En pil visar om boken behöver laddas ner
för att kunna läsas. Klicka på ”Läs boken”.
Klicka sedan på ”Öppna PocketBook Reader”.
Läs boken!

https://bibliotek.skelleftea.se

Bibblix
Läsapp för barn

Ladda ner PocketBook Reader

Bibblix är läsappen för dig mellan 6-12 år som vill läsa och få

Alla böcker går tyvärr inte läsas i Bibblix, utan vissa böcker
måste läsas i appen PocketBook Reader.
Den finns att ladda ner i App Store och Google Play och är gratis.

boktips från någon som inte är din förälder eller lärare.
Men du får vara hur gammal (eller ung) du vill för att använda
Bibblix!

Skaffa Adobe ID

Skaffa Bibblix

Böckerna i Bibblix är kopieringsskyddade. För att kunna läsa dem behövs
ett Adobe ID som låser upp boken.
Du måste vara 13 år eller äldre för att skaffa ett eget Adobe ID, så detta
måste en förälder eller annan vuxen hjälpa dig med!

Skaffa lånekort
Lånekortet är gratis och du får det på biblioteket.
När du har ett lånekort kan du läsa 5 böcker i veckan.

Ladda ner Bibblix
Hämta appen Bibblix i App Store eller Google Play.
Appen är gratis och fungerar både på mobiler och surfplattor.

Skapa en profil i Bibblix
1.
2.
3.
4.

Öppna Bibblix och klicka på profilbilden längst upp
till höger. Nu kan du skriva in ett namn på din profil.
Klicka på ”Lägg in ditt lånekort” för att koppla ditt
lånekort till profilen.
Skriv in lånekortsnumret som finns på baksidan av
ditt lånekort och din pinkod.
Klicka på OK.

1.
2.
3.
4.

Gå in på www.adobe.com/se.
Klicka på ”Logga in” längst upp till höger.
Klicka på ”Skapa ett konto”.
Fyll i uppgifterna.

Auktorisera
Nu måste du auktorisera PocketBook Reader.
1.
2.
3.
4.
5.

Öppna PocketBook Reader.
Klicka på de tre strecken uppe till vänster.
Klicka på ”Settings”.
Klicka på ”Accounts”.
Klicka på ”Adobe DRM” och fyll i Adobe ID och lösenord.

Nu kan du gå tillbaka till Bibblix och börja läsa böcker!

