
09. Sæt flueben i de to felter. 

10. Klik Videre til download.

11.  Klik nu Download.

12. Tryk på Åbn i Bluefire Reader.

13. Bluefire Reader åbnes automatisk og henter ebogen, der nu er klar
 til brug.

 Læs mere på www.ereolen.dk/help eller se videoguiden!

Sådan bruger 
du eReolen.dk 
på din iPad 
eller iPhone

w
w

w
.e

R
eo

le
n.

dk



Med applikationen Bluefire Reader til iPhone og iPad har du mulighed
for at låne og læse ebøger fra eReolen.dk direkte på din iPhone eller iPad

1. Download Bluefire Reader (gratis) via app-store og installér. 

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 Bluefire Reader på din iPhone eller iPad og klik på info nederst 
 på siden for at autorisere applikationen med din Adobe ID.

4. Indtast herefter dit Adobe ID og dertilhørende password og klik
 Continue.

5. Gå ind på eReolen.dk via browseren på din iPhone eller iPad. 
 eReolen.dk anbefaler, at du bruger browseren Safari på din iPhone 
 eller iPad.

6. Inden du kan låne en bog på eReolen.dk skal du logge ind på siden. 
 Indtast dit CPR-nr./Lånerkortnr og Pinkode. + Vælg din biblioteks-
 kommune.

7. Du kommer nu ind på Min side, hvor du kan holde styr på dine lån,
 genlåne og generere din egen huskeliste.

8. Når du er logget ind på eReolen.dk og har fundet den titel, som du
 ønsker at downlåne fra eReolen.dk, skal du klikke på Lån ud for den 
 pågældende titel.


