Nedladdning av e-böcker från Ebook Central
För nedladdning till mobil eller surfplatta behövs appen Bluefire Reader.
För nedladdning till dator (PC, Mac) krävs programmet Adobe Digital Editions.
För att läsa online direkt från webben behövs ingen inloggning eller extra program. Detta
är att rekommendera om du bara ska använda boken en kort stund.

Hur laddar jag ned en ebok från Ebook central på min dator?
1. Sök upp boken via Sophiahemmet Högskolas Ebook Central sida
https://ebookcentral.proquest.com/lib/sophiahemmet-ebooks/home.action
Du kan också hitta e-böcker i bibliotekets katalog.

2. Klicka på titeln på den önskade boken eller direkt på symbolen Full dowload.

3. När du klickat på titeln kan du välja att läsa boken online genom att klicka på Read
online eller ladda ned filen genom att klicka på Full Download. För att läsa boken
online behövs ingen inloggning eller konto.

4. För att kunna ladda ner boken måste du logga in till ditt konto genom att klicka på
Sign in. Om du inte har ett konto måste du först skapa ett konto genom fylla i dina
uppgifter och klicka på Join Ebook Central. För att läsa boken online behövs ingen
inloggning eller konto.

5. När du loggat in, klicka på Download igen. Välj vilken typ av enhet du vill ladda ner
boken på. Klicka på Continue.

6. Om du ska ladda ner boken till en stationär eller bärbar dator ska du öppna boken i
programmet Adobe Digital Editions. Har du inte det måste du först ladda ner
programmet.
Om du redan har installerat Adobe Digital Edition klickar du på Done with this step

7. Välj antal dagar du vill ha boken nedladdad: 1, 2, eller 3 dagar.

8. Klicka på Download. Då laddas boken ner till Adobe Digital Editions.

9. I Adobe Digital Editions finns bokomslagen till varje bok som du har laddat ned. Det
finns till exempel olika bokhyllor (bookshelves) för lånade och för köpta böcker.
Genom att klicka på omslaget kan du läsa boken.

10.

Du kan också ladda ner kapitel/delar av boken permanent eller skriva ut sidor. Du
väljer själv vilka sidor du vill spara eller skriva ut. På bokens post står det hur många sidor
som får skrivas ut:"...pages remaining for copy".
Klicka på Chapter download.
Klickar man på länken Available for Online Reading kan man spara ned sidorna man vill
skriva ut som en PDF.

11. Lånetidenför en nedladdad bok väljer du själv när du laddar ner den. Du kan välja
mellan 1, 2 och 3 dagar. När lånetiden gått ut försvinner boken från din mobil,
surfplatta eller dator. När lånetiden har gått ut kan du ladda ned samma e-bok igen.

