Egen nedladdning
Daisy i din dator, surfplatta
eller mobiltelefon

Vad är Egen nedladdning?
Egen nedladdning är en tjänst som gör det möjligt för dig som
har svårt att läsa vanliga böcker att ladda ned litteratur från
MTM:s digitala bibliotek direkt till din dator.
Du kan göra det själv hemma eller med hjälp av en bibliotekarie
på ditt bibliotek. På så sätt kan du komma åt mer än 100 000
daisy när som helst på dygnet!

Hur registrerar jag mig?
Gå till ditt bibliotek och be om hjälp med att skaffa
inloggningsuppgifter till MTM:s katalog, Legimus, där böckerna
finns.
Biblioteket förklarar användarvillkoren och hjälper dig att fylla i all
information som behövs. Användarnamn och lösenord till
katalogen skickas till din e-postadress.
Bibliotekarien på ditt bibliotek visar dig också hur det går till att
ladda ned daisy.

Hur gör jag för att ladda ned böcker?
Via surfplatta eller smarttelefon


Appen Legimus finns att hämta i Appstore eller Google
play. Den är gratis att ladda ner.



Leta rätt på den bok du vill läsa i katalogen, genom att
klicka på förstoringsglaset och sök på titel, författare eller
ämne.



En träfflista visas. Klicka på boken du vill läsa.



Du kommer till en sida med mer information om boken.
Här kan du även provläsa boken. För att lägga den i
bokhyllan väljer du "Lägg i bokhyllan".



Nu hittar du boken i fliken Böcker.



Vill du läsa även när du inte har tillgång till nätet, väljer du
att ladda ner boken så att bokens filer sparas i din telefon
eller platta.



Klicka på knappen bredvid boken. En meny visas, välj
Ladda ner.
Ett meddelande visas som talar om hur stor boken är,
klicka OK. Nu startar nedladdningen. Stapeln visar 100%
och ett meddelande visas nedladdningen är klar
Via dator



Gå till MTM:s katalog på www.legimus.se.



Leta rätt på den bok du vill läsa i katalogen.



Vid bokens titel i träfflistan finns en länk som heter ”Lägg
till i nedladdningslistan”. Klicka på den. Vill du ladda ned
fler böcker så kan du leta fram dem och lägga till dem
också i nedladdningslistan.



När du är färdig med att välja böcker klickar du på länken
”Nedladdningslista” som finns en bit ner i
vänstermarginalen på sidan.



Nu ska du välja nedladdningsformat. Om du vill bränna
boken på en cd-skiva ska du välja ett av de format som
kallas ISO. Om du bara vill lyssna på boken i datorn eller
på en mp3-spelare behöver du inte välja ISO.



Klicka på ”Ladda ned” Logga in med ditt användarnamn
och lösenord. Välj i vilken mapp på din dator du vill spara
filerna. Gör gärna en speciell mapp för dina nedladdade
daisyböcker.



Vänta till nedladdningen är klar och klicka sedan på ”OK”.
Logga ut.



Nu kan du börja lyssna! När du har läst ut boken ska du
radera den från din dator. Om du vill läsa om den senare
kan du alltid ladda ned den igen!

.

Mer information
Har du problem med att logga in, ladda ned eller behöver
fråga
om något annat ska du kontakta ditt bibliotek. Personalen där
kan hjälpa dig.
Ansvarig bibliotekarie: 0225-341 82
Biblioteket: 0225-341 83
E-post: biblioteket@hedemora.se
www.hedemorabibliotek.se
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