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Eskatu liburu bat maileguan 
eta irakurtzeko aplikazioaren 
bidez ireki

Irakurtzeko App bat 
instalatu
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1 Adoberen ID bat sortu

Eman beharreko urratsak

eLiburutegia



eLiburutegia1. urratsa
Adoberen ID bat sortu

1. Adoberen ID bat 
lortzeko ekin helbide 
honetatik:

https://accounts.adobe.
com/es 

(ID baduzu saioa has 
dezakezu)

2. Egin klik Adoberen ID 
bat lortu botoian.

https://accounts.adobe.com/es


eLiburutegia1. urratsa
Adoberen ID bat sortu

1. Bete formularioa 
eta gogoan gorde 
posta 
elektronikoaren 
helbidea eta 
sortutako pasahitza. 

2. Egin klik Kontua 
sortu laukian.

Zure Adobe IDa formularioan
idatzitako posta elektronikoaren
helbidea da.

Gorde helbide hori eta sortutako
pasahitza. Biak ala biak beharko
dituzu softwarea eta liburu digitalak
irakurtzeko erabiliko dituzun
gailuak konfiguratzeko.
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2. urratsa
eLiburutegia programa 
instalatu

1. Zure gailuaren
hasierako pantailatik jo
App Store-ra.

2. Bilatu PocketBook eta 
egin klik emaitzean. 

3. Hodeia botoia sakatu
eta jarraian open
botoian. 
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eLiburutegia2. urratsa
Aplikazioa instalatu

1. Baldintzak irakurri
ondoren, erregistratu
egin behar da saioa
hasteko.

2. Sartu PocketBooken.

3. Itxi PocketBook.
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3. urratsa
Liburu bat maileguan 
eskatu eta 
eLiburutegiarekin ireki

1. Ireki zure nabigatzailea eta 
jo eLiburutegia atarira: 

www.eliburutegia.euskadi.eus

2. Maileguan hartu nahi 
duzun luburua bilatu. 

3. Nahi duzun liburua 
aukeratu, klikatu azalean 
eta fitxa osoa ikusiko duzu.

4. Nahi dut botoia sakatu eta 
erabiltzailea 
identifikatzeko pantailara 
helduko zara. Beharreko erabiltzaile-izena eta pasahitza 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean erabili 
ohi dituzunak dira.

http://www.eliburutegia.euskadi.eus/


eLiburutegia
3. urratsa
Liburu bat maileguan 
eskatu eta 
eLiburutegiarekin ireki

1. Behin identifikatutakoan, 
Liburua deskargatu 
aukeratu mailegua egiteko. 

Ez ahaztu eLiburutegia
erabiltzeko Arauak 

irakurtzea

1



eLiburutegia

3. urratsa
Liburu bat maileguan 
eskatu eta 
aplikazioarekin ireki

1. Liburua deskargatu 
ondoren, fitxategien 
karpeta irekiko dugu eta, 
zerrendaren barruan, 
liburua non gorde den 
bilatu behar dugu (.acsm
luzapena duen artxiboa 
da).

2. Artxiboa berrizendatu
dezakegu liburua hobeto 
aurkitzeko.

3. Partekatzea aukeratu eta 
kopiatzeko ikonoa bilatuko 
dugu Pocket Book-en
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Gozatu irakurketarekin!


