
                                                                                                                                  
 

 

PRIPRAVA RAČUNALNIKA 

1. Prenos programa Adobe Digital Editions 

Za branje e-knjig na osebnem računalniku potrebujete program 

Adobe Digital Editions, ki si ga lahko brezplačno namestite na 
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

2. Priprava programa za branje 
Ko je program nameščen na vašem osebnem računalniku, ga odprite 

in vnesite vaš Biblos ID. 

 

Če ste program predhodno že avtorizirali z drugim Adobe ID-jem, na 

tipkovnici pritisnite Ctrl + Shift + D (ali Command + Shift + D za 

Mac) za deavtorizacijo. Izberite Erase Authorization za odstranitev 

vašega Adobe ID-ja, nato pa v meniju izberite Help > Authorize 

Computer. V spustnem meniju izberite inkBOOK. 

 
Vpišite vaše Biblos podatke in pritisnite Authorize. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S tem ste program Adobe Digital Editions pripravili za branje vaših 

izposojenih ali kupljenih e-knjig. 
 

 

 

 

PRIPRAVA BRALNIKA                                

Izposojene in kupljene e-knjige z Biblosa si lahko s pomočjo 

programa Adobe Digital Editions prenesete na vaš e-bralnik. Podprti 
so vsi e-bralniki, ki omogočajo ADOBE ID aktivacijo.  

Na e-bralniku Kindle e-knjig iz spletne knjižnice Biblos žal ni 

mogoče brati. Kindle je namreč zaprt bralnik, kar pomeni, da lahko z 

njim dostopate zgolj do vsebin v spletni prodajalni Amazon (Kindle 
Store). Nakup ali izposoja e-vsebin iz drugih virov sta onemogočena. 

1. Na računalniku namestite program Adobe Digital Editions. 

2. Na Biblos spletni strani si izposodite ali kupite željeno e-

knjigo, ki si jo nato prenesite na računalnik. 

3. Na vašem računalniku e-knjigo odprite s programom Adobe 

Digital Editions, da se doda v knjižnico. 

4. Sedaj priključite e-bralnik preko USB-ja na vaš računalnik. 

5. Ko je povezava vzpostavljena, se e-bralnik prikaže v meniju 

na levi strani. Sedaj je e-bralnik potrebno avtorizirati z vašimi 

Biblos podatki. 

 

 

6. Po uspešni avtorizaciji e-bralnika, lahko nanj prenesete 

izposojeno ali kupljeno e-knjigo. Z desnim klikom na e-

knjigo, izberite opcijo za kopiranje na napravo ali e-knjigo 
enostavno z miško povlecite in spustite na e-bralnik. 

 

 

Opomba: Nekateri novejši e-bralniki omogočajo izposojo e-knjig z 

Biblosa brez pomoči programa Adobe Digital Editions in 

povezovanja z vašim osebnim računalnikom. Za to potrebujete e-

bralnik z internetno povezavo in brskalnikom. V brskalniku obiščete 

Biblos spletno stran, kjer si izposodite e-knjigo in jo prenesete na e-
bralnik. 
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http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


                                                                                                                                  
 

Aplikacijo za Android si namestite iz spletne trgovine Google Play. 

 
 

 

Po uspešni namestitvi aplikacijo odprite in v desnem zgornjem 

meniju izberite možnost Prijava. V oknu, ki se pojavi vpišite vaše 
uporabniške podatke in pritisnite PRIJAVA.  

 
Za izposojo e-knjig, v spodnjem meniju izberite polje Knjižnica. 

 
Ko najdete željeno e-knjigo, pritisnite Izposodi. Odpre se vam novo 
okno, kjer izposojo potrdite s ponovnim pritiskom na Izposodi. 

 

 

 

Po uspešni izposoji, se v polju Moje knjige pojavi bližnjica do knjige 

(sivo obarvana - t.i. ACSM datoteka). 

 
Sedaj tapnite na bližnjico, da se 

prenese celotna knjiga v EPUB ali 

PDF formatu. Ko se knjiga obarva na 

belo, jo lahko odprete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacijo za iOS si namestite iz spletne 

trgovine App Store. 

 
Po uspešni namestitvi aplikacijo odprite in v levem zgornjem meniju 

izberite možnost Nastavitve. V oknu, ki se pojavi izberite možnost 
Avtoriziraj.  

V oknu, ki se pojavi vpišite vaše uporabniške podatke in pritisnite 
Avtoriziraj. 

Za izposojo e-knjig, v spodnjem meniju izberite polje Knjižnica . 
Ko najdete željeno e-knjigo, pritisnite Izposodi. Odpre se vam novo 

okno, kjer izposojo potrdite s ponovnim pritiskom na Izposodi. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artatech.biblosReader&hl=sl
https://itunes.apple.com/si/app/biblos2/id1241880218?mt=8

