Under ”Mina lån” kan du aktivera funktionen Gör tillgänglig offline vid
respektive ljudbok.
Boken laddas då ner till appen och du behöver ingen internetuppkoppling när du ska lyssna.

December 2019

Lyssna offline

Läsa e-böcker i appen
Om du vill läsa e-böcker i appen ska du helst låna dem i appen, inte via
bibliotekswebben.
Om du lånar e-böcker via bibliotekswebben kan du behöva ett särskilt
läsprogram (t ex Adobe Digital Editions eller Aldiko) för att kunna läsa
dem.

Biblio

Låna ljudböcker på bibliotekswebben
Du kan också söka och låna ljudböcker på bibliotekswebben
https://bibliotek.skelleftea.se. När du lånar en ljudbok på webben
öppnas appen automatiskt när du börjar lyssna. Gör så här:
1.
2.
3.

4.

Gå till bibliotekswebben och sök efter en ljudbok du vill låna.
Klicka på den ljudbok du valt. (Medietyp: E-ljudbok).
Logga in längst upp till höger på sidan med ditt person- eller
lånekortsnummer och din pinkod.
När du loggat in dyker rubriken "Du kan låna boken i dessa
format" upp. Under rubriken finns länkarna: Låna: Lyssna i
Android och Låna: Lyssna i iPhone/iPad.
Välj den länk som passar din mobil/surfplatta. När du klickar
på länken lånar du boken och Biblio startas.

https://bibliotek.skelleftea.se

Bibliotekets
digitala böcker
i en app

Låna e-bok eller ljudbok
När du väljer vilken bok du vill låna, var uppmärksam på att du väljer
rätt format, e-bok eller ljudbok.
Böckerna är märkta med ikoner som talar om att det är en e-bok eller
en ljudbok:
Appen Biblio gör det enkelt att läsa och lyssna på bibliotekets e-böcker
och ljudböcker i din mobil eller surfplatta.
I appen kan du söka, låna, läsa eller lyssna på bibliotekets digitala

•
•

Ljudböckerna har en blå ikon med hörlurar.
E-böckerna har en röd ikon med en bok.

böcker - både on- och offline.
Det kostar inget att ladda hem appen och den fungerar både för iOS
och Android-enheter.

Låna e-bok/ljudbok i Biblio
Så här gör du:
Hämta appen Biblio i App Store eller Google Play.
1.
2.
3.

Starta appen och välj Skellefteå bibliotek.
Skriv in ditt lånekort/personnummer och din pinkod.
Godkänn villkoren och logga in.

Filtrera sökning
När du har gjort en sökning, kan du välja att filtrera sökningen på
format och språk.
På Android-enheter finns filtret under de tre strecken uppe till höger
(ser ut som en pil som pekar ner). På iOS-enheter finns filtret under
Filter.

Låna, läsa eller lyssna
1.
2.
3.

Välj vilken bok du vill läsa/lyssna på, antingen genom att söka
fram den eller bläddra i appens kategorier.
Klicka på Låna. Klart!
Nu ligger boken i ”Mina lån” i appen. Klicka på boken för att
börja läsa/lyssna. Om du pausar eller stänger av kommer
appen automatiskt ihåg var någonstans i boken du slutade.

Fortsätt läsa/lyssna
1.
2.
3.

När du vill fortsätta att läsa/lyssna på en redan lånad bok
loggar du in i appen.
Under ”Mina lån” ser du alla böcker du lånat.
Klicka på den bok du vill fortsätta läsa/lyssna på så startar
uppläsningen där du slutade.

