
Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt
erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman
8-versiosta alkaen. Ohjelman asentaminen ja käyttö on ilmaista.

Asennus

Tässä ohjeessa esitetään Adobe Digital Editions -lukuohjelman asentaminen.
Ohjeita voidaan käyttää soveltaen kaikkiin Windows-ympäristöihin sekä Mac
OS X -käyttöjärjestelmään. Ohjelma asentuu henkilökohtaisesti kullekin
käyttäjälle.

Siirry Adobe Digital Editionsin lataussivulle. Sivun vasemmassa
alakulmassa tulisi näkyä “Install” -painike. Mikäli painiketta ei näy, tarvitset
Flash Playerin. Napsauta “Install” -painiketta.

1.

Hyväksy varmistusviesti napsauttamalla “Install” uudelleen.2.



Napsauta seuraavaksi “Yes” -painiketta, ja Adobe Digital Editionsin
asennus käynnistyy. Tiedostojen lataus tietokoneellesi voi kestää jonkin
aikaa.

3.

Kun tiedostojen lataus on valmis, Adoben asennusohjelma käynnistyy.
Napsauta “I Agree”, ja tiedostot asentuvat tietokoneellesi.

4.

Kun tiedostot ovat asentuneet, Adobe Digital Editions käynnistyy
ensimmäisen kerran ja asetusvelho ilmestyy. Napsauta “Continue”
jatkaaksesi ohjelman asentamista.

5.



Sinulta kysytään, haluatko aktivoida asentamasi ohjelman Adobe ID -tilin.

Jos sinulla on olemassa oleva Adobe ID -tili, syötä sen tiedot tyhjiin
kenttiin ja valitse “Authorize Computer”.

Jos haluat luoda oman Adobe ID -tilin, napsauta “get an Adobe ID online”
-linkkiä. Katso lisätietoja kohdasta Aktivointi.

Jos et halua käyttää Adobe ID -tiliä, valitse “Don’t Authorize Computer”.

Lopuksi paina “Activate”.

Huom! Ellibs Kirjaston käyttö ei vaadi Adobe ID -tilin luontia. Kirjat voidaan
palauttaa ja lainata uudelleen eri tietokoneille, vaikka tiliä ei olisikaan luotu.

Mikäli valitsit “Don’t Authorize”, varoitusviesti ilmestyy. Viestin voi kuitata

6.



napsauttamalla “Continue” -nappulaa.

Kun asetusvelhon kaikki vaiheet on käyty läpi, ohjelma on valmis käyttöön.
Napsauta “Finished”.

7.

Lukuohjelman asennus on valmis ja ohjelma aukeaa kirjastonäkymään.
Olet nyt valmis lainaamaan e-kirjoja!

8.



Aktivointi

Adobe ID -tilin avulla ladatut e-kirjat aktivoidaan tilin käyttäjälle, ja e-kirjoja
on mahdollista siirtää lukulaitteiden välillä. Ilman tiliä ladatut e-kirjat
aktivoidaan siihen tietokoneeseen, johon lukuohjelma on asennettu. Tämä
ohje esittää, miten käyttäjä voi luoda itselleen Adobe ID -tilin. Tilin luominen
on ilmaista.

Napsauttamalla asetusvelhon linkkiä “get an Adove ID online” selain siirtyy
Adoben Rekisteröintisivulle. Napsauta “Create an Adobe Account”.

1.

Lomake aukeaa. Syötä tietosi lomakkeen kenttiin. Tähdellä merkityt kentät
ovat pakollisia.

2.



Kun olet syöttänyt haluamasi tiedot, napsauta lopuksi “Continue”. Mikäli
tiedot hyväksytään, näytetään ilmoitus onnistuneesta rekisteröinnistä.

3.

Nyt samat rekisteröintitiedot voi syöttää Adobe Digital Editions
-lukuohjelmassa tyhjiin kenttiin ja lopuksi painaa “Authorize”. Jatkossa
lataamasi e-kirjat aktivoituvat käyttäjätiliisi. Kun asennat lukuohjelman
toiseen laitteeseen ja aktivoit samalla käyttäjätunnuksella, voit kopioida
omia e-kirjojasi laitteiden välillä.

4.



Adobe Digital Editions - käyttö

Ohjelma käynnistyy aina joko kirjastonäkymään (Library View) tai
lukunäkymään (Reading View). Kirjastonäkymä tarjoaa mahdollisuuden oman
kirjakokoelman järjestelyyn, kun taas lukunäkymä mahdollistaa e-kirjojen
lukemisen, selailun, tulostuksen, kirjanmerkit ja sisällöstä etsimisen. Voit
vaihtaa näkymää oikean yläkulman kuvakkeista.

E-kirjan lainaaminen ja palauttaminen

E-kirja lainataan Ellibs kirjastosta valitsemalla kirjan kannen alapuolelta sopiva
laina-aika ja napsauttamalla linkkiä. Aukeava “ebx.etd” -tiedosto tulee avata
Adobe Digital Editions -lukuohjelmassa alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.
Jos ohjelmaa ei ole asennettu, kirjan latauksen yhteydessä näytetään
asennuskehote. Joissain tapauksissa Adobe Digital Editions -lukuohjelmaa ei
löydy ehdotettavien ohjelmien listasta. Tällöin tiedoston voi myös tallentaa
omalle tietokoneelle ja avata lukuohjelmassa myöhemmin.



Kun olet ladannut e-kirjan, Digital Editions avaa kirjan aina lukunäkymään.
Kirjaa voi nyt lukea normaalisti. Kirja säilyy kirjastossa niin kauan, kuin sinulla
on laina-aikaa, ja lukuohjelmaa on mahdollista käyttää myös ilman Internet-
yhteyttä.

Voit palauttaa e-kirjan kirjastoon ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin kirja
vapautuu muiden käyttöön ennen määräaikaa. Palautus onnistuu helposti
kirjastonäkymässä valitsemalla kirjan oikeasta yläkulmasta aukeavasta
valikosta “Return Borrowed Item”.



Lainattua e-kirjaa ei tarvitse palauttaa. Kun laina-aika on kulunut umpeen,
kirjaa ei voi enää lukea. Pdf-muotoinen tiedosto jää tietokoneeseen, mutta
voit poistaa tiedoston. Tiedoston poisto onnistuu valitsemalla “Delete Item”
kirjan oikeasta yläkulmasta aukeavasta valikosta (kirjastonäkymä).

Voit lainata e-kirjan uudelleen samaan tapaan kuin lainasit sen ensimmäisellä
kerralla, mikäli kirjasta on kappaleita vapaana.


