
11. Herefter åbner et vindue som vist nedenfor. Tryk på Aldiko.

12. Herefter åbnes app’en automatisk og downloader ebogen, der nu
 er klar til brug.
 

Læs mere på www.ereolen.dk/help eller se videoguiden!
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Sådan bruger du 
eReolen.dk på din 
Android-baserede 
tablet eller 
smartphone



Sådan bruger du eReolen.dk på din Android-baserede tablet 
eller smartphone

1. Gå ind i Play Butik og hent applikationen Aldiko Reader (gratis). 

2. Gå ind på Adobes hjemmeside og opret en Adobe ID profil 
 (hvis du ikke allerede har et Adobe ID).

 Hvis du ønsker at oprette et Adobe ID – gør da som følger:
a. Åbn registreringssiden 
 www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm

b. Klik på knappen Create an Adobe Account 
c. Udfyld felterne markeret med en rød stjerne. Husk at notere dig det 
 selvvalgte brugernavn og password, da det skal bruges senere.
d. Når du har udfyldt felterne - klik da på Continue, nederst på siden.
e. Du har nu oprettet dit Adobe ID og Adobe kvitterer med at skrive
 Thank You – Klik Continue igen og luk derefter den følgende side.
f. Du er nu klar til at anvende dit Adobe ID i forbindelse med eReolen.dk 

3. Åbn Aldiko Reader eller andet læserprogram og autorisér din enhed
 med dit Adobe ID.
 Mange apps vil selv starte med at bede om autorisation. Hvis ikke
 kan du prøve at se under Menu ▶ Indstillinger ▶ Adobe DRM 
 Klik på Adobe DRM og indtast dit Adobe ID (email og adgangskode). 

4. Klik dig ind på ereolen.dk via din browser. eReolen.dk anbefaler,
 at du bruger Firefox.

5. Gå til www.ereolen.dk

6. Log ind på eReolen.dk med dit cpr-nr./lånerkort nr. og pinkode, som
 du har fået af dit lokale bibliotek.

7. Find den ebog du ønsker at låne.

8. Klik på Lån. Sæt derefter flueben i boksen om, at du har installeret
 både Bluefire Reader og har Adobe ID og tryk på Videre til download. 

 

9. På nogle Android enheder skal du holde fingeren nede på linket og
 vælge Gem link eller Save link.
 
10. Har du en Samsung Galaxy kan du nu vælge Gem link. Tryk på symbo- 
 let     som du finder i nederste højre hjørne og din ebog åbner nu i dit 
 program (Aldiko). Har du en anden Android baseret tablet skal du, når 
 bogen er downloadet klikke på filen i meddelelsesvinduet.
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