Uporaba Biblos aplikacije
za iOS naprave

www.

.si

POMEMBNO!!!
Ker iOS aplikacija ne omogoča izposoje, si je potrebno knjigo predhodno
izposoditi preko spletne strani www.biblos.si.
Čas trajanja izposoje je 14 dni. Predčasno vračilo knjige ni možno. Po
poteku časa izposoje se datoteka zaklene.

Biblos aplikacijo si
lahko namestite preko
povezave na spletni
strani www.biblos.si ali
pa jo poiščete preko
App store na vaši
napravi.

Po namestitvi aplikacije
se je potrebno vanjo
prijaviti in aktivirati
aplikacijo z vašim
Adobe ID. To naredite v
meniju Nastavitve.

Prijavite se z enakim
uporabniškim imenom
in geslom, kot jih
uporabljate za storitev
Moja knjižnica na
Cobissu (uporabniško
ime je sestavljeno iz
akronima knjižnice in
številke vaša članske
izkaznice).

Aplikacijo aktivirate z
vašim Adobe ID.
Če Adobe ID-ja še
nimate si ga kreirate na
www.adobe.com/si
(navodila za kreiranje
Adobe ID so na voljo
na spletni strani
www.biblos.si)

Knjige, ki jih imate
izposojene so na voljo
v meniju Izposojeno
Če knjige niso vidne,
osvežiti stanje tako da
tapnete na tale gumb
Knjige, ki jo želite
odpreti, je potrebno
prenesti v aplikacijo.
Tapnite na naslovnico
knjige in prenos knjige
se bo začel.

Čas prenosa knjige
je odvisen od hitrosti
omrežja in velikosti
knjige. Prenos večjih
knjig zna trajati tudi
nekaj minut.
Ko je knjiga prenešena
tapnete na gumb Ok.
Če želite prenesti še
katero drugo knjigo
ponovite postopek.
Prenešene knjige se
nahajajo v meniju
Moje knjige.

Če želite odpreti knjigo
tapnite na naslovnico.

Branje knjige
Listanje knjige

Tapnite na levo stran
zaslona, ali potegnite s
prstom po zaslonu od
desne proti levi, da se
pomaknete na prejšnjo
stran.

Tapnite na desno stran
zaslona, ali potegnite
s prstom po zaslonu
od leve proti desne,
da se pomaknete na
naslednjo stran.

Tapnite na sredino zaslona
za prikaz menija knjige.

Funkcije gumbov v meniju knjige
markirano
zabeležke
zaznamki
kazalo
izhod iz knjige

iskanje po tekstu
nastavitve teksta
oblikovanje teksta
sinhronizacija
zaznamkov s
strežnika

