Opas
e- aineistojen
lainaamiseen
Vanamo-kirjastot

Mitä tarvitset?
• Vanamo-kirjastojen kirjastokortti ja tunnusluku
• Tietokone, tabletti, lukulaite tai älypuhelin
• Verkkoyhteys lainojen lataamista varten

vanamokirjastot.fi

Kolme tapaa käyttää Ellibs-palvelua
Voit lainata ja lukea kirjoja verkkoselaimessa, mobiilisovelluksessa tai ladata kirjat
erilliseen lukuohjelmaan.

Lue tai kuuntele selaimessa
Jos käytössäsi on jatkuva verkkoyhteys, voit lukea lainaamiasi kirjoja tai kuunnella
lainaamiasi äänikirjoja suoraan selaimessa.
Palvelua voi käyttää millä tahansa selaimella, mutta se toimii varmimmin
uusimpiin versioihin päivitetyissä selaimissa. Osa e-kirjoista vaatii kuitenkin
edelleen erillisen lukuohjelman.
• Avaa selaimessa Vanamo-verkkokirjasto vanamokirjastot.fi
• Linkki Ellibsin palveluun löytyy etusivulta tai ylävalikon E-kirjastosta, avaa
sivu E-kirjat.
• Voit selata kirjaston e-kirjavalikoimaa ja lainata kirjoja ja äänikirjoja
kirjautumalla Ellibsin palveluun kirjastokortillasi ja tunnusluvulla.

Käytä Ellibs-mobiilisovellusta
Jos käytössäsi on Android- tai iOS-laite, älypuhelin tai tabletti, voit ladata Ellibsmobiilisovelluksen Google Play -kaupasta tai App Storesta. Yhteensopivat laitteet
ja tarkempi lista ominaisuuksista ovat nähtävissä sovelluskaupan lataussivulla.
Sovelluksella voit selata, varata, lainata ja lukea e-kirjoja ja äänikirjoja. Lainaaminen, varaaminen ja aineiston lataaminen vaativat
verkkoyhteyden. Lainoja voi lukea, kuunnella ja selata ilman verkkoyhteyttä.
• Asenna ja käynnistä sovellus, valitse kirjastosi (Vanamo-kirjastot) ja
kirjaudu kirjastokortin numerolla ja tunnusluvulla.
• Sovellus näyttää etusivulla valikoiman suosituimmista ja uusimmista
kirjoista.
• Kokoelmaa pääsee selaamaan vasemman reunan valikosta.
Hakua voit rajata kolmen pisteen valikosta oikeasta reunasta
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• Hakulaatikko avautuu suurennuslasikuvakkeesta.
• Sovelluksella lainaamasi kirjat ovat luettavissa myös selaimella ja
päinvastoin. Voit siis käyttää kumpaakin lukutapaa samanaikaisesti.
• Alareunan Kokoelma-välilehdellä on kaikki lainattavat e-aineistot
• Alareunan Kirjahylly-välilehdeltä löydät lainaamasi e-kirjat ja e-äänikirjat

Lataa kirjat laitteesi lukuohjelmaan
Kun haluat saada e-kirjat käyttöösi myös ilman verkkoyhteyttä, mutta käytössäsi
ei ole mobiilisovellusta, hanki Adobe-tili, asenna lukuohjelma ja lataa kirjatiedosto
laitteellesi.
Jatkossa voit ladata kirjoja suoraan asentamaasi lukuohjelmaan. E-äänikirjoja ei
voi ladata lukuohjelmaan.
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Lukuohjelman asentaminen
Luo Adobe-tunnus
Tunnusta tarvitaan e-kirjojen digitaalisten suojaustekniikoiden takia. Adobe-tilin
avulla voit myös siirtää kirjoja laitteelta toiselle.
Tunnus luodaan Adoben verkkosivuilla. Tunnuksen luomisessa tarvitset
voimassaolevan sähköpostiosoitteen.
Adobe-tunnuksen luominen tehdään vain kerran, jonka jälkeen tunnuksella
valtuutetaan lukuohjelma henkilökohtaiseen käyttöön.
https://accounts.adobe.com/
Puhelin ja tabletti
Bluefire reader -lukuohjelma soveltuu iOS-käyttöjärjestelmää (iPad tai iPhone) tai
Android-käyttöjärjestelmää käyttäviin älypuhelimiin ja tabletteihin.
Lataa ilmainen lukuohjelma laitteesi sovelluskaupasta. Jos et ole aiemmin tehnyt
ostoksia Google Playssa, sinua saatetaan pyytää luomaan Google-tili, jotta voit
suorittaa latauksen loppuun. App Storesta ladattaessa tarvitset Apple ID tunnuksesi.
• Kirjoita hakuun ”bluefire reader”
• App Store: Napauta Ilmainen-painiketta ja sen jälkeen Asenna
• Google Play: Napauta Asenna. Kun olet lukenut sovelluksen käyttöoikeudet,
napauta Hyväksy.
• Ohjelma asentuu laitteellesi
Avaa Bluefire Reader. Ohjelma pyytää valtuuttamaan laitteen. Tämä tehdään vain
kerran, ja jatkossa e-kirjat avautuvat lukuohjelmassasi.
Kirjoita Adobe-tunnuksesi (sähköpostiosoite) ja sen salasana. Napauta Valtuuta
Jos sinulla ei vielä ole Adobe-tiliä, napauta linkkiä Luo maksuton Adobe-tili ja
seuraa ohjeita
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Kun olet ladannut lukuohjelman laitteellesi ja valtuuttanut sen käyttöön, voit
aloittaa e-kirjojen lainaamisen kirjaston e-kirjakokoelmasta.
Tietokone (Windows ja Mac)
Asenna Adobe Digital Editions (ADE) -ohjelmisto tai Bluefire Reader -lukuohjelma
ja valtuuta se Adobe ID -tunnuksellasi.
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html
• Lataa Adobe Digital Editionsin asennustiedosto klikkaamalla linkkiä
Download Digital Edition 4.0, valitse Macintosh tai Windows riippuen
käyttöjärjestelmästäsi. Bluefire Readerin lataus käynnistyy klikkaamalla
linkkiä Windows.
• Tiedosto tallentuu koneellesi.
• Etsi asennustiedosto koneeltasi ja kaksoisnapsauta sitä käynnistääksesi
asennuksen.
Ohjelma opastaa asennuksessa.
Asenna Adobe Digital Editions:
•
•
•
•

Klikkaa Next (tai Macintosh Continue)
Hyväksy käyttösopimus klikkaamalla Agree ja Continue
Hyväksy ohjelman asennuspaikka ja klikkaa Install
Kuittaa asennus klikkaamalla Done (tai Macintosh Close)

Asenna Bluefire Reader:
•
•
•
•

Klikkaa Next
Hyväksy käyttösopimus ja klikkaa Next
Hyväksy ohjelman asennuspaikka ja klikkaa Install
Kuittaa asennus klikkaamalla Finish

Lukuohjelma valtuutetaan omaan käyttöön aktivoimalla se omalla Adobetunnuksellasi.
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Valtuuta Adobe Digital Editions:
• Valitse ylävalikosta ”Help” ja ”Authorize Computer”
• Syötä tyhjiin kenttiin Adobe-tunnuksessa käyttämäsi sähköpostiosoite ja
salasana
• (Jos sinulla ei vielä ole Adobe-tiliä, klikkaa linkkiä Create an Adobe ID ja
seuraa ohjeita.)
Valtuuta Bluefire Reader:
• Bluefire Reader kysyy ensimmäisellä käynnistyskerralla Adobe ID:si, joka
tulisi syöttää.
• Ohjelman voi myös aktivoida valitsemalla ylävalikosta Edit ja Authorize
App.
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Lainaa, lue ja kuuntele
Kun olet löytänyt lainattavan teoksen, klikkaa teoksen kansikuvaa. Pääset
tarkempiin teostietoihin.

Lue/kuuntele selaimessa:
• Laina avautuu selaimeen.
• Lainatut teokset ovat käytettävissä Ellibsin Kirjahyllyssäsi kunnes palautat
lainan tai laina-aika päättyy.
• Voit jatkaa lukemista ja kuuntelemista kirjautumalla palveluun.
• Selain muistaa, mihin kohtaan edellisellä kerralla jäit

Lue/kuuntele mobiilisovelluksessa:
• valitse Lainaa, sen jälkeen laina-aika ja aloita lukeminen/kuunteleminen
• Lainaamasi aineistot löytyvät sovelluksen Kirjahyllystä
• Kun haluat kuunnella äänikirjaa ilman verkkoyhteyttä, valitse ensin
Kirjahylly, ja äänikirjan kohdalla valitse Lataa. Äänikirja latautuu
sovelluksen äänikirjasoittimeen. Lataamisen ajan laitteen pitää olla
verkossa.
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Lataa koneellesi:
• Tabletti tai älypuhelin: valitse Lataa koneellesi, klikkaa linkkiä Avaa apissa
Bluefire reader
• Tietokone: avaa tiedosto tuplaklikkaamalla, kirja avautuu suoraan laitteesi
lukuohjelmaan (voit joutua ensimmäiselle kerralla valitsemaan
lukuohjelman, jossa tiedosto avataan)
• Avaa lukuohjelma ja valitse sen kirjastosta kirja, jota haluat lukea
• Lainaamasi kirjat ovat käytettävissä lukuohjelmassa eräpäivään saakka

Varaa e-aineistoja
• Jos teos on jo lainassa, sen yhteydessä näkyy tieto

• Voit varata kirjan Tee varaus tai Varaa -linkistä. Syötä sähköpostisoitteesi,
niin saat viestin heti, kun kirja on käytettävissäsi.
• Varauksia voi tehdä selaimen kautta tai Ellibs-mobiilisovelluksessa
• Laina-aika alkaa kulua välittömästi kirjan siirryttyä omaan kirjahyllyysi.
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Laina-ajat ja palauttaminen
•
•
•
•

E-aineistot voivat olla lainassa vain yhdellä asiakkaalla kerrallaan.
Laina-ajat ovat 7, 14 tai 28 päivää.
Lainat palautuvat automaattisesti laina-ajan päätyttyä.
Voit palauttaa lainan myös ennen eräpäivää
o Sovelluksessa tai selainlukemisessa klikkaa auki kirjan tiedot
Kirjahyllystäsi ja valitse Palauta laina
o Bluefire Reader: Avaa kirja, napauta ruutua ja valitse yläosan Tiedotvalikko. Valitse Palauta kirja
o Adobe: Klikkaa Library-näkymässä teostietojen kohdalla hiiren
oikealla, valitse Return Borrowed Item
o Jos kirjan palauttaminen ei enää onnistu, voit poistaa tiedoston
Poista-linkistä
• E-aineistojen lainoja ei voi uusia. Voit palauttaa kirjan ja tarvittaessa lainata
sen uudelleen.
• E-aineistojen lainat eivät näy Vanamo-verkkokirjaston omissa lainoissa

9 / 10

Vinkkejä ja lisää ohjeita
Sekä selaimessa, mobiilisovelluksessa että lukuohjelmassa voit suurentaa ja
pienentää e-kirjan tekstin kokoa, vaihtaa kirjasintyyppiä tai näytön taustaväriä.
Äänikirjoja voit kelata tai muuttaa puhenopeutta. Mobiilisovelluksen
äänikirjasoittimessa on unikytkin.
Jos lataaminen Android-laitteen omalla selaimella ei onnistu, kokeile toista
selainta, esimerkiksi Google Chrome tai Firefox.
Jos Bluefire Reader ei avaa tiedostoja, kokeile poistaa sovellus ja asenna se
uudelleen.
Varmista, että selain ja käyttämäsi sovellus on päivitetty uusimpaan versioonsa.
Lisää ohjeita ja ratkaisuja yleisimpiin ongelmiin löytyy Ellibsin sivuilta:
http://www.ellibs.com/fi/ohjeet

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
Wetterhoffinkatu 2
13100 Hämeenlinna
puh. 03 621 2612, kirjasto@hameenlinna.fi
www.vanamokirjastot.fi
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