Tervetuloa käyttämään
Biblio App -sovellusta
– digitaalista kirjastoasi
mobiililaitteilla!
Hienoa, että haluat lainata digitaalisia kirjoja kirjastostasi.
Tässä ohjeessa näytämme, kuinka
Biblio App -sovellusta käytetään.
Biblio App-sovelluksessa voit etsiä,
lainata, kuunnella ja lukea kirjastosi
digitaalisia kirjoja.
Biblio App -sovellus ladataan sovelluskaupoista – iOS-laitteilla App Storessa
sen nimi on ”Biblio Library”, Androidlaitteilla Google Play -kaupassa se on
”Biblio”. Sovellus on ilmainen ja toimii
sekä puhelimilla että tableteilla.

BIBLIO TUTUKSI

Sisäänkirjautuminen
Kun olet ladannut sovelluksen, tulee sinun kirjautua sisään.
Sisäänkirjautumista varten tarvitset kirjastokorttisi numeron ja pin-koodin.
Jos sinulla ei ole näitä, käännythän kirjastosi puoleen.
Valitse oma kirjastosi valikosta. Jos et tiedä mikä e-kirjastosi nimi on, kysy
lisätietoa omasta kirjastostasi tai etsi kirjaston verkkosivulta.
Kun olet valinnut kirjastosi, antanut kirjastokorttisi numeron ja pin-koodisi,
pitää sinun vielä hyväksyä käyttöehdot ja painaa Kirjaudu sisään.

Omat lainani
Sisäänkirjautumisen jälkeen pääset Omat lainani -kohtaan, jossa aktiiviset
lainasi näkyvät.
Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa sovellukseen, ei sinulla todennäköisesti
vielä ole lainoja. Voit silloin klikata ”Siirry hakuun” päästäksesi etsimään
kirjoja, tai siirtyä selailemaan eri aihealueita Luokat-valikosta.

E-kirjojen tausta on punainen, ja niissä on punainen
e-kirjakuvake. Äänikirjojen tausta on sininen, ja niissä
on sininen äänikirjakuvake.
Omat lainani -kohdasta voit ladata kirjoja kuunneltavaksi tai luettavaksi
offline-tilassa. Käytä kirjan vierestä löytyvää painiketta ladataksesi kirjan.
E-kirja ei vie laitteessasi yhtä paljon tilaa kuin äänikirja.

Valikko
Luokat-kohdasta pääset selailemaan kokoelmaa eri aihealueiden
mukaan. Täältä löydät myös listat suosituimmista kirjoista sekä kirjaston
suosituksista.
Asetukset-kohdasta pääset tekemään sovellukseen omat asetuksesi.
Tuki-kohdasta löydät usein kysytyt kysymykset sekä vastaukset niihin.
Tietoa-kohdasta näet mikä versio laitteeseesi on ladattu, sekä yleistä
tietoa sovelluksesta.
Biblio App -sovellusta päivitetään jatkuvasti, joten tarkistathan
aina, että sinulla on uusin versio ladattuna.
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Luokat
Kategoriat-kohdasta löydät listat suosituimmista e- ja äänikirjoista sekä Kirjasto
suosittelee -listan. Täällä voit selata myös
kirjoja aihealueiden mukaan.
Aihealue-listauksen saat esiin iOS-laitteilla
klikkaamalla punaista nuolta.
Android-laitteilla saat aihealueet esiin
painamalla kolmea pistettä oikeassa
yläkulmassa.
Kun löydät itseäsi kiinnostavan kirjan,
voit klikata kansikuvaa, josta pääset
lukemaan lisää kirjasta ja lainaamaan
kirjan.

Etsi
Kun haluat etsiä tiettyä kirjaa tai kirjoittajaa, mene valikon Etsi-kohtaan. Täällä
voit tehdä vapaasanahaun tai etsiä kirjan nimellä, nimen osalla tai kirjoittajalla.
iOS-laitteilla klikkaamalla nuolesta saat
esiin suodatusmahdollisuuden.
Android-laitteilla suodattaminen
tehdään haun jälkeen tuloksista.
Android-laitteilla voit määritellä
Asetukset-kohdasta formaatin, jolloin
näet hakutuloksessa ainoastaan kirjoja
valitsemassasi formaatissa, esimerkiksi
vain äänikirjoja.

Lainaaminen
Kun olet klikannut sinua kiinnostavan
kirjan kansikuvaa, voit lukea kirjasta
enemmän tai lainata sen. Muistathan,
että e-kirjassa on punainen kuvake,
äänikirjoissa sininen!
Kirjan sivun kautta voit hakea lisää
saman kirjoittajan kirjoja klikkaamalla
kirjoittajan nimeä.

Kun painat Lainaa/Toista -painiketta,
siirtyy kirja Omat lainani -sivulle. Voit siis
lainata digitaalisia kirjoja silloinkin, kun
kirjastosi on suljettuna.
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E-kirjan asetukset
Saadaksesi valikon esiin, klikkaa ruutua. Täällä voit tehdä asetuksia kirjaasi: asettaa kirjanmerkin, vaihtaa tekstin asetuksia sekä muita lukemiseen
liittyvä asetuksia.
Kirkkauden säädin: Tästä säädät näytön kirkkautta.
Tekstin koko: klikkaa muutamia kertoja suurta A-kirjainta jos haluat suurentaa tekstiä, ja pientä, jos haluat pienentää.
Fontti: Mahdollisuus valita kirjaisintyyppi, joka on sinulle mukavin.
Asetukset (settings): voit valita taustan ja tekstin värin. Sepia-asetuksessa on ruskeansävyinen, silmille ystävällinen tausta, Night-asetus vaihtaa
taustan mustaksi ja tekstin valkoiseksi.
Scroll mode: voit päättää miten haluat selata – standardiasetuksen
mukaan pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle vai vierittämällä alaspäin.

Äänikirjan asetukset
Asettaaksesi kirjanmerkin haluamaasi kohtaan kirjassa, klikkaa kirjanmerkki-ikonia.
Uniajastin. Tästä voi asettaa uniajastimen päälle. Kirjan toistaminen
lopetetaan valitun ajan jälkeen.
Valitse toistonopeus: hidasta, toista normaalilla nopeudella tai nopeuta
tempoa.
Kun kirjaa toistetaan, näet jäljellä olevan ajan kirjan tiedoissa.
Voit kelata eteen- tai taaksepäin kirjassa.

Kirjojen palauttaminen
Kirjat palautetaan automaattisesti laina-ajan päätyttyä. Näet jäljellä
olevan laina-ajan kirjalistassa Omat lainani -sivulla.
Joihinkin kirjoihin voi olla varauksia, ja tällaiset kirjat sinun on mahdollista palauttaa ennen laina-ajan päättymistä. Ne on merkitty punaisella
nuolella.
iOS-laitteissa nuoli on kirjan oikealla puolella ja voit palauttaa pyyhkäisemällä kirjaa vasemmalle.
Nuoli on sijoitettu vasemmalle kirjan kanteen Android-laitteissa.
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