FAQ Biblio App

Kuinka luen ja kuuntelen kirjoja?
Kun löydät kirjan, jonka haluat lainata, klikkaa äänikirjassa Lainaa-painiketta ja sen jälkeen Toistapainiketta äänikirjoissa tai e-kirjassa Lataa- ja sitten Lue-painiketta. Tämän jälkeen kirja löytyy
kohdasta Omat lainat. Sovellus muistaa automaattisesti, missä kirjan kohdassa keskeytit tai lopetit
lukemisen tai kuuntelemisen.
Kuinka lainaan kirjoja?
Kun löydät kirjan, jonka haluat lainata, klikkaa Lainaa-painiketta. Tämän jälkeen kirja löytyy kohdasta
Omat lainat.
Kuinka löydän lainattavia kirjoja?
Sovelluksen Etsi-välilehdellä voit etsiä kirjoja nimen tai kirjailijan mukaan. Voit rajata hakua kielen tai
formaatin (e- tai äänikirja) mukaan. Voit myös klikata kirjailijan nimeä, ja saat hakutulokseksi kaikki
kirjailijan saatavilla olevat nimekkeet.
Luokat-välilehdeltä löytyy kymmenen yleisintä luokkaa, Kirjasto suosittelee -lista sekä listat
suosituimmista teoksista formaatin mukaan. Kaikki luokat ovat saatavilla pudotusvalikosta.
Kuinka lataan kirjoja?
Kohdassa Omat lainat voit aktivoida kyseisen äänikirjan kohdalla toiminnon Mahdollista käyttö
offline-tilassa. Tällöin kirja ladataan sovellukseen, ja se on siellä lainajakson ajan. Lainatut e-kirjat
ladataan automaattisesti sovellukseen ennen kuin niitä voi lukea, ja ne ovat saatavilla kohdassa Omat
lainat. Lainatut kirjat poistuvat automaattisesti, kun laina-aika loppuu.
Kuinka monta kirjaa voin ladata?
Kukin kirjasto määrittelee itse lainaussäännöt sekä ehdot, jotka koskevat lainojen määrää jakson
aikana. Kysy kirjastostasi lisätietoa.
Voinko tallentaa kirjan muistikortille tai siirtää sen toiseen laitteeseen?
Et. Digitaalinen kirja on saatavilla ainoastaan sovelluksesta lainajakson ajan.
Voinko lainata kirjoja useasta kirjastosta?
Kyllä, jos sinulla on kirjastokortti ja tunnusluku eri kirjastoihin.
Kuinka pitkä kirjan laina-aika on?
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Kirjojen laina-aika on yleensä 28 päivää. Jos laina aika päättyy ennenkuin olet saanut luettua tai
kuunneltua kirjan loppuun, voit lainata kirjan uudestaan. Tällöin mahdolliset kirjanmerkit eivät siirry
uuteen lainaan.
Kirjastoilla voi olla paikallisesti määriteltyjä laina-aikoja. Näistä saat lisätietoa kirjastostasi.
Voinko lainata kirjoja ulkomailla oleskellessani?
Biblio ei rajoita kirjojen kuuntelua tai lukemista ulkomailla. Yhteys, palomuurit, paikalliset olosuhteet
jne voivat kuitenkin rajoittaa käyttöä.
Kuinka poistan kirjan Omista lainoista?
Sinun ei tarvitse poistaa kirjaa tai seurata eräpäivää. Kun laina-aika päättyy, kirja poistuu
automaattisesti sovelluksesta. Lainaa ei voi palauttaa ennen laina-ajan päättymistä.
Minulla on ongelmia kirjan lukemisessa tai kuuntelemisessa, mistä saan apua?
Varmista, että sinulla on sovelluksen uusin versio asennettuna, kirjaudu sisään ja yritä uudestaan. Jos
ongelma jatkuu edelleen, ota yhteyttä omaan kirjastoosi. Yhteystiedot löytyvät Oma kirjasto välilehdeltä.
Kuinka luon kirjanmerkin?
Paina äänikirjan soittimen vasemmalla olevaa kirjanmerkin kuvaketta ja napsauta Luo kirjanmerkki. Ekirjoissa kuvake on kirjan oikeassa yläkulmassa. Voit tallentaa kirjanmerkin klikkaamalla sitä, ja se
löytyy valikoista (kolme vaakasuoraa palkkia) kirjan oikeassa yläkulmassa.
Kuinka pääsen e-kirjan sisällysluetteloon?
Kirjan oikeassa yläkulmassa olevan valikon (kolme vaakasuoraa palkkia) kautta. Valikosta löydät
sisällysluettelon sekä tallentamasi kirjanmerkit.
Voinko muuttaa fonttia tai tehdä muita mukautuksia Bibliossa?
E-kirjan oikeassa yläkulmassa on kirjain-kuvake, jota klikkaamalla pääset tekemään erilaisia
muutoksia. Voit mm muuttaa tekstin fonttia ja kokoa, taustan väriä sekä asettaa vieritystilan päälle.
Miten näen, kuinka paljon olen lukenut kirjasta?
Äänikirjan soittimessa voit seurata sekä kuunneltua että jäljellä olevaa aikaa. Voit myös selata
äänikirjaa eteen- tai taaksepäin säätimestä.
I e-boken anges en procentsats av det kapitel du läst, samt det totala antalet kapitel i boken. Du kan
se innehållsförteckningen med alla kapitel under hamburgermenyn uppe till höger i boken och klicka
dig till valfritt kapitel i boken.
Voinko muuttaa lukunopeutta äänikirjassa?
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Kyllä. Äänikirjasta löytyy pieni ikoni oikealla kirjan kansikuvan alla, josta voit klikata ja valita kolmesta
nopeudesta.
Onko Bibliossa uniajastin?
Kyllä. Äänikirjasta löytyy pieni ikoni oikealla kirjan kansikuvan alla, josta voit klikata ja asettaa
uniajastimen päälle.
Voinko etsiä formaatin mukaan vain ääni- tai e-kirjoja tai suodattaa hakutulostani?
Etsi-välilehdeltä löydät mahdollisuuden suodattaa tai hakea kirjoja formaatin (e- tai äänikirja) ja/tai
kielen mukaan.
Voinko tehdä omia asetuksia sovellukseen niin että ne säilyvät?
Kyllä. Asetukset-välilehdeltä löytyy mahdollisuus tallentaa omia asetuksia, esimerkiksi kuinka monta
sekuntia eteen- tai taaksepäin painikkeet siirtävät kohtaa äänikirjassa yms.
Löytyvätkö kaikki lainani Bibliosta, myös sovelluksen ulkopuolella lainaamani teokset?
Kyllä. Aktiiviset digitaaliset lainasi synkronoidaan automaattisesti Omat lainat -välilehdelle.
Mistä tiedän kirjan formaatin?
E- ja äänikirjat ovat sekaisin luokkien alla, mutta voit suodattaa hakutulosta tai luokkaa Etsivälilehdellä, jossa voit suodattaa aineistoa myös kielen mukaan. E-kirjoissa on aina punainen kirjaikoni ja äänikirjoissa sininen ikoni kuulokkeiden kuvalla.
Kuinka etsin ja navigoin digitaalisen kirjan sisällä?
Lainaamasi e-kirjan sisällysluetteloon pääset kirjan yläkulman valikosta. Sisällysluettelon kautta
pääset siirtymään haluamaasi lukuun klikkaamalla sitä.
Äänikirjassa voit siirtää soittimessa säädintä eteen ja taaksepäin, sekä siirtyä Toista-painikkeen
vieressä olevien painikkeiden avulla eteen- ja taaksepäin asetuksissa määrittelemäsi ajan verran.
Sain virheilmoituksen, mistä se johtuu?
Virheilmoituksessa yleensä kuvataan, mistä virhe johtuu, esimerkisi että olet lainannut
enimmäismäärän kirjoja lainajakson aikana. Jos viesti ei sisällä kuvausta, kysy lisätietoa kirjastostasi.
Kerro mahdollisimman tarkasti mitä olet tekemässä, kun virhe ilmaantuu, missä vaiheessa
virheilmoitus ilmestyy ja mitä virheilmoituksessa tarkalleen sanotaan. Kirjastosi yhteystiedot löydät
välilehdeltä Oma kirjasto.
Tallentaako sovellus minusta jotain tietoja käyttäjänä?
Ainoastaan kirjanmerkit tallennetaan, jotta voit jatkaa lukemista tai kuuntelemista kohdasta johon
edellisellä kerralla jäit.
Mitä tarkoittaa suoratoisto tai streamaus äänikirjan kohdalla?
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Suoratoistettava äänikirja on äänikirja joka toistetaan internet-yhteyden kautta, ja sinun täytyy olla
yhteydessä internetiin kuunnellaksesi äänikirjaa. Bibliossa voit hyvin ladata kirjan sovellukseen
lainajakson ajaksi, ja kuunnella myös ilman verkkoyhteyttä.
E-kirjat ladataan automaattisesti sovellukseen luettavaksi.
Voinko lainata digitaalisen kirjan uudelleen?
Kyllä, voit lainata kirjan uudelleen, kun laina-aika on päättynyt. Kyse on tällöin uudesta lainasta, joten
kirjanmerkit eivät siirry uudelle lainajaksolle. Huomioithan, että lainaaminen ei ole mahdollista, jos
kirjaan on ollut varauksia ja se on siirtynyt uudelle lainaajalle. Tällöin voit mennä e-kirjastosi
verkkosivulle tekemään teoksesta varauksen.
Käyttääkö suoratoistettava äänikirja evästeitä?
Ei, suoratoistettava äänikirja ei käytä evästeitä.
Onko Biblio saatavilla eri kielillä?
Kyllä, Biblio on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Sovelluksen kieli määrittyy
käyttämäsi laitteen asetuskielen mukaan.
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