
Půjčování e-knih

Knihovna ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz nabízí svým čtenářům k vypůjčení přes 9 000 e-knih. 
Navíc odkudkoliv a zdarma (v rámci ročního čtenářského poplatku).

Z pohodlí domova si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny, která se Vám obratem zobrazí 
v knihovničce aplikace eReading s viditelně označeným termínem vrácení.

Výpůjční lhůta je 31 dnů a lze číst až čtyři ttuly najednou bez nutnost připojení k internetu. 32. den se e-kniha sama vymaže 
z aplikace. 
 
A co musíte udělat před vypůjčením e-knihy?
1. Musíte být registrovaným čtenářem knihovny.
2. Musíte mít ve svém čtenářském kontě zadaný e-mail.
3. Musíte mít účet u palmknihy.cz se stejným e-mailem jako máte v knihovně.
4. Stáhněte si do svého čtecího zařízení aplikaci eReading.cz, která je zdarma na Google Play pro Android nebo přes App store 
pro iOS.

Jak si půjčit e-knihu?
1. Na webu htps://melnik.tritus.cz/ se přihlaste do svého čtenářského konta.
2. Každý ttul, který lze půjčit jako e-výpůjčku, má v detailu svého záznamu možnost volby Půjčit e-knihu.
3. Po kliknut na Půjčit e-knihu se objeví nabídka s možnost Souhlasu s podmínkami e-výpůjčky a s možnost vyžádat si e-knihu.
4. Po odsouhlasení Podmínek a kliknutm na Vyžádat si e-knihu se výpůjčka uskuteční, objeví se informace o půjčení e-knihy a 
platnost výpůjčky.
5. Po přihlášení do aplikace eReading si knihu stáhněte do svého čtecího zařízení.
 
Jak otevřít e-knihu?
1. Otevřete aplikaci eReading. Sekce s „Místními“ (stáhnutými) e-knihami bude zpočátku prázdná.
2. V horním menu zvolte sekci “ONLINE” a vyplňte Vaše přihlašovací údaje, které jste uvedli při registraci do portálu 
www.palmknihy.cz.  
3. Kliknutm na obálku stáhnete e-knihu ze sekce "Online" do "Místní". Pouze při tomto kroku     musíte být připojeni k internetu.

Podpora aplikace eReading
Platorma Verze Čtecí zařízení Odkaz na stáhnut

Android 4.1 a vyšší Mobilní telefony, tablety, čtečky
Google Play

iOS 8.4 a vyšší iPhone, iPad App Store

Windows - - -

Online - - -

Podporované čtečky k     16. 4. 2020:

eReading.cz 4 Touch Light 
C-TECH Lexis (EBR-61) 
Energy eReader Pro HD 

inkBOOK Classic 2
inkBOOK Prime
inkBOOK Prime HD
inkBOOK Lumos
inkBOOK Explore

ONYX BOOX Poke Pro 6"
ONYX BOOX Nova 7.8"
ONYX BOOX Note 10.3"
ONYX BOOX Max 2 13.3"

http://www.palmknihy.cz/
https://melnik.tritius.cz/
https://itunes.apple.com/cz/app/ereading-cz/id692702134?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ereading.android&hl=cs
http://www.palmknihy.cz/

