Sådan får du e-bøger på læseren™

©2010 Sony Corporation

4-259-024-11(1)

Få e-bøger

Få e-bøger

e-boghandel
Reader Library-software

Læser

Med Sony Reader™ Library-softwaren (Reader Library)
kan du indkøbe og organisere e-bøger og andet
indhold, der er købt fra online e-boghandler.
For at hjælpe med at administrere dine e-bøger kan du
oprette en Adobe-konto. Du bliver bedt om at gøre
dette under installationen.



Få e-bøger

Det er nemt at installere Reader Library på en pc eller
Mac. Følg disse fire enkle trin.

Trin 1: Installere Reader Library ( 4)
Trin 2: Oprette en konto og købe e-bøger ( 6)
Trin 3: Godkend din computer og Reader™ (kun én
gang) ( 9)
Trin 4: Overføre dine e bøger til læseren ( 13)

Hvert af disse trin er beskrevet nærmere i næste afsnit.
Reader Library har mange nyttige funktioner. For
yderligere information henvises til Reader Library
[Help] -menuen.



Trin 1: Installere Reader Library

Trin 1:
Installere Reader Library
1

Tilslut læseren til din computer ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel.
Kontroller, at læseren er tændt, og at computeren
er tændt, forbundet til internettet, og du har
adgang som administrator.
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Windows-brugere skal gå til "Start"-menuen
og klikke på "My Computer" (eller "Computer"
for Windows Vista- og Windows 7-brugere ).
Dobbeltklik derefter på "SETTING"-drevet, og
dobbeltklik på "Setup Reader Library for
Windows".

Sådan installeres på Macintosh-computere:
Når læseren er tilsluttet til Mac-computeren, vises
"SETTING" og "Reader" på skrivebordet. Dobbeltklik
på "SETTING"-drevet, og dobbeltklik derefter på
"Setup Reader Library for Mac".



Trin 1: Installere Reader Library
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Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre
installationen af Reader Library.
Der tilføjes en genvej til Reader Library på din
computers skrivebord (kun Windows).
Reader Library starter eventuelt automatisk,
afhængigt af hvilken mulighed du vælger, lige før
installationen slutter. Hvis Reader Library ikke
starter automatisk, skal du dobbeltklikke på
genvejen for at starte Reader Library.

Du kan navigere rundt i de forskellige dele af
Reader Library ved hjælp af navigationsmenuen på
venstre side. Når læseren er tilsluttet til
computeren, er [Reader] vist på listen.
Læs følgende afsnit for at få oplysninger om,
hvordan du kan oprette en konto og købe e-bøger.
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Trin 2:
Oprette en konto og købe
e‑bøger
1

Besøg en online e-boghandel og opret en konto.
 Klik på [eBook Store] i menuen til venstre i
Reader Library.

 Klik på et butikslogo.
Reader Library har links til et udvalg af
e‑boghandler. Hvis du klikker på et butikslogo,
åbner din browser og viser den valgte online
e‑boghandel.


Trin 2: Oprette en konto og købe e-bøger

 Opret en konto.
For at kunne købe e-bøger fra den valgte
e‑boghandel skal du oprette en konto. Se
butikkens online "Hjælp" for nærmere
oplysninger.
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Køb og download e-bøger.
VIGTIGT
Nogle e-boghandler anbefaler, at du installerer Adobe
Digital Editions for at bruge deres tjeneste. Det er ikke
nødvendigt, hvis du bruger Reader Library.

 Køb e-bøger.
Vælg de e-bøger, du vil købe fra den valgte
e‑boghandel.



Trin 2: Oprette en konto og købe e-bøger

 Download e-bøger.
Når du har afsluttet købet af e-bøger, får du et
link, som du kan klikke på for at begynde at
downloade dit køb.
VIGTIG BEMÆRKNING
Du bliver bedt om enten at [Open] (åbne) eller [Save]
(gemme) den downloadede e-bog.
Sørg for at klikke på [Open], da det automatisk vil
downloade den købte e-bog til Reader Library.
Hvis du ser advarselsmeddelelsen [A website wants
to open content using this program on your
computer] relateret til Reader Library, skal du klikke
på [Allow].

Bemærk

Hvis du klikker på [Save], skal du vende tilbage til din
konto i e-boghandlen og genstarte downloading.
Sørg for at klikke på [Open].



Trin 3: Godkend din computer og læser

Trin 3:
Godkend din computer og
læser
1

Lav et Adobe-id og password.
Hvis det er første gang, du har købt en e-bog, beder
Reader Library dig om at godkende din computer.
Klik på [Yes] for at fortsætte.



Trin 3: Godkend din computer og læser

 Gør klar til godkendelse.
Gå videre til trin 2, hvis du allerede har en
Adobe-konto ( 12).
Klik på [Get Adobe ID], hvis du vil oprette en ny
Adobe-konto.

Så kommer du til en webside, hvor du kan finde
yderligere oplysninger om Adobe-id. Klik på
linket [Click here] for at fortsætte til Adobes
hjemmeside, hvor du kan indstille din konto.
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Trin 3: Godkend din computer og læser

 Opret en Adobe-konto.
Når Adobes websted vises på skærmen, ser du
linket [Create an Adobe Account].

Klik på dette for at begynde opsætningen. Du
får trin-for-trin instruktioner under
registreringen.
Notér dit Adobe-id og password - du får brug for
denne information senere.
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Trin 3: Godkend din computer og læser

2

Indtast dit Adobe-id og password.
Vend tilbage til Reader Library og indtast den
e‑mail-adresse og det password, du har brugt til at
oprette dit Adobe-id. Klik derefter på [OK] for at
fortsætte.

Nu downloades e-bogen til din computer. Du kan
finde alle dine købte e-bøger i [Library] -afsnittet i
Reader Library.
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Trin 4: Overføre dine e bøger til læseren

Trin 4:
Overføre dine e bøger til
læseren
1

Klik på [Library] i menuen til venstre i Reader
Library.

2

Vælg e-bøger, og træk og slip til [Reader].
 Vælg en e-bog.
Klik på den e-bog, du vil overføre, og træk og
slip den til [Reader] i menuen til venstre.
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Trin 4: Overføre dine e bøger til læseren

 Godkend læseren.
Hvis det er første gang, du har overført en købt
e-bog til læseren, beder Reader Library dig om
at godkende læseren.

Klik på [Yes] for at fortsætte.
Når den er godkendt, fortsætter overførsel.

Se "Fejlfinding" i Reader Library [Help] -menuen,
hvis Reader Library ikke fungerer som forventet.
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Trin 4: Overføre dine e bøger til læseren

3

Luk Reader Library, og afbryd læseren fra
computeren.

Når Reader Library er lukket, skifter meddelelsen på
læserens skærm fra [Do not disconnect] til
[USB connected].
Når du ser [USB connected], er det sikkert at afbryde
læseren fra computeren.
For nærmere oplysninger om læseren henvises til
brugervejledningen til læseren.
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Understøttede filformater

Understøttede filformater
Følgende filformater kan styres i Reader Library og
overføres til læseren.
Bog
 EPUB-fil (filtypenavn .epub) EPUB (OPS version 2.0)
understøttes.
 PDF-fil (filtypenavn .pdf ) Understøttes baseret på PDF 1.6
standarden.
 BBeB (filtypenavn .lrf eller .lrx)
 Tekstfil (filtypenavn .txt)
 RTF-fil (filtypenavn .rtf )
 Word-fil (filtypenavn .doc eller .docx)*1
*1 Hvis du bruger Windows, skal Microsoft Word være
installeret på computeren. Word-filer konverteres
automatisk til RTF-filer af Reader Library under overførsel
til læseren eller et kompatibelt hukommelseskort.
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Understøttede filformater

Lyd
 MP3-fil (filtypenavn .mp3)

Følgende specifikationer skal være opfyldt for at
importere en MP3-fil.

– Bithastighed: 32 til 320 kbps
– Samplingsfrekvens: 22,05, 44,1 kHz
– Filen må ikke være sikret.
 AAC-fil (filtypenavn .mp4, .m4a, .mov eller .qt)

Følgende specifikationer skal være opfyldt for at
importere en AAC-fil.
– Bithastighed: 40 til 320 kbps
– Samplingsfrekvens: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
– Filen må ikke være sikret.

Billede
 JPEG-fil (filtypenavn .jpg eller .jpeg)
 GIF-fil (filtypenavn .gif )*
 PNG-fil (filtypenavn .png)
 BMP-fil (filtypenavn .bmp)
* For en animeret GIF-fil vises kun det første billede.
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Systemkrav

Systemkrav
Reader Library virker med følgende operativsystemer.
Operativsystem
Beskrivelse
Microsoft Windows 7 Windows 7 Starter
(32/64 bit)
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Windows Vista Home Basic med
Service Pack 2 eller nyere
Vista (32/64 bit)
Windows Vista Home Premium med
Service Pack 2 eller nyere
Windows Vista Business med Service
Pack 2 eller nyere
Windows Vista Ultimate med Service
Pack 2 eller nyere
Microsoft Windows Microsoft Windows XP Home Edition
XP (kun 32 bit)
med Service Pack 3 eller nyere
Windows XP Professional med Service
Pack 3 eller nyere
Windows XP Media Center Edition
2004 og 2005 med Service Pack 3
eller nyere
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Systemkrav

Operativsystem
Apple Macintosh
(kun 32 bit)

Beskrivelse
Mac OS X version 10.6.3 eller nyere
Mac OS X version 10.5.8 eller nyere
Mac OS X version 10.4.11 eller nyere

CPU

Windows: 800 MHz Celeron-processor
eller bedre
Macintosh: Intel-, PowerPC G3-, G4eller G5-processor
128 MB eller mere (minimum 512 MB
for Windows 7, Windows Vista)
Windows: 100 MB eller mere
Macintosh: 60 MB eller mere
Afhængigt af mængden af indhold
kan mere plads være nødvendig.
High Color eller mere, 1024 × 768
pixels eller mere (True Color, 1280 ×
1024 pixels eller mere anbefales)
USB-port (High-Speed USBkompatibel), pegeredskab som f.eks.
mus eller trackpad

RAM
Ledig plads på
harddisken

Skærm

Andre enheder

 Der skal også være internetforbindelse på din computer
(bredbånd anbefales, betaling kan være nødvendig).
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Systemkrav

 Reader Library understøttes ikke af følgende miljøer:
– Et andet operativsystem end de ovennævnte
– Hjemmebygget computer eller operativsystem
– Multi-boot-miljø
– Flerskærmsmiljø
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