J AK STAHOVAT e- KNIHY Z
ebrary
Co je dobré vědět …


Ke stažení (vypůjčení) e-knih je potřebné nainstalovat do
počítače Adobe® Digital Editions a aktivovat AdobeID (viz
návod Jak číst e-knihy zabezpečené pomocí Adobe DRM).



E-knihy lze stáhnout do kteréhokoliv zařízení, které
podporuje Adobe® Digital Editions.



Staženou knihu lze z počítače zkopírovat až do 5 dalších
mobilních zařízení.



Pokud do ebrary vstupujete z počítače UK, je nutné se v
ebrary nejprve přihlásit jménem a heslem k CAS UK.
Odkaz „Sign In“ pro přihlášení naleznete v pravém horním
rohu. Při vzdáleném přístupu se přihlašovat již nemusíte.

Jak stahovat e-knihy
1. Klikněte na Download, u knihy, kterou si chcete vypůjčit:


Půjčování e-knih:







výpůjční lhůta je až 14 dní;
po uplynutí výpůjční doby není třeba
knihu vracet – „vrátí se sama“;
knihu lze vrátit před uplynutím
stanovené výpůjční lhůty;
výpůjční dobu knihy nelze prodloužit,
musíte si ji vypůjčit znovu;
jeden uživatel si může vypůjčit až 10
e-knih;
v době, kdy je kniha vypůjčená, lze
prohlížet všechny dostupné informace
i plný text knihy.

2. Pokud nejste dosud k ebrary přihlášeni, bude systém nejprve požadovat vaše přihlášení.
3. Po úspěšné identifikaci uživatele se již automaticky nabízí okno, ve kterém si můžete buď uložit
maximálně 40 stran z vybrané knihy ve formátu pdf (takto vytvořené pdf není chráněno pomocí
žádné DRM ochrany) nebo si e-knihu vypůjčit. Volbu potvrďte tlačítkem OK.

4. Vypůjčovanou e-knihu můžete rovnou Otevřít v programu Adobe® Digital Editions nebo Uložit na
vybrané místo na počítači, soubor se uloží ve formátu .acsm (nejde o formát e-knihy, ten je většinou
.pdf, ale o kontrolní link).

5.

Zvolíte-li možnost Otevřít, bude e-kniha otevřena rovnou v programu Adobe® Digital Editions. Pokud
zvolíte možnost Uložit soubor, uložíte e-knihu do počítače. Knihu pak můžete v příslušném programu
otevřít později.

6. Pokud chcete číst knihy jen na počítači, máte hotovo.

7. Pokud chcete číst knihu ve vaší čtečce:





Připojte čtečku USB kabelem k počítači.
Spusťte Adobe® Digital Editions. Pokud jste si svojí čtečku již autorizovali pro vaše AdobeID,
zobrazí se v levém sloupci dole (pokud jste si čtečku ještě neautorizovali, návod najdete v manuálu
Jak číst e-knihy zabezpečené pomocí Adobe DRM).
„Uchopte“ myší e‐knihu, přetáhněte ji na ikonu čtečky a pusťte. A kniha je ve čtečce … můžete číst.

3. .

8. Pokud chcete číst knihy na jiných mobilních zařízeních než na čtečkách, přečtěte si návody Jak číst eknihy na Android zařízeních a Jak číst e-knihy na iPadu.).

