Instrukcja jak pobrać i czytać ebooki

1. Pobranie ebooka na urządzenie.
Ebooka możesz pobrać w formacie EPUB lub MOBI. Wybierz format klikając w odpowiedni link (powinieneś
otrzymać 2 linki). Po kliknięciu rozpocznie się proces pobierania. Nie ma potrzeby rejestracji/logowania.

2. Jak czytać ebooka? Format EPUB
EPUB ze znakiem wodnym - watermark: format oparty o HTML, przeznaczony przede wszystkim dla urządzeń
mobilnych. Główną zaletą tego formatu jest bezproblemowe wyświetlanie treści książki na mniejszych
ekranach.

Istnieje kilka sposobów w jaki możemy otworzyć plik EPUB. Przykłady poniżej.
W komputerach (Windows, Mac OS X), rekomendujemy:
•

Pierwszy i najłatwiejszy sposób to przeglądarka Mozilla Firefox lub Chrome (Windows, Mac OS X,
Linux) z zainstalowanym dodatkiem EPUBReader.
- Kliknij i pobierz rozszerzenie do Mozilla Firefox:
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/epubreader/
- Kliknij i pobierz rozszerzenie do Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/epub-reader-for-googlech/fnplkbhndemgbopkkpmpnfklkhphpneg?hl=pl

•

Drugi sposób to Program Calibre - bezpłatny czytnik do pobrania z sieci ze strony Calibre. Z artykułu na
poniższej stronie możesz dowiedzieć się jak krok po kroku zacząć korzystać z programu Celibre:

https://www.softonic.pl/artykuly/jak-odczytac-plik-epub-lub-mobi-na-komputerze

•

Trzeci sposób to program Adobe Digital Editions (Windows, Mac OS X) - bezpłatny czytnik e-booków
firmy Adobe na komputery. Do pobrania ze strony Adobe:
https://www.adobe.com/pl/solutions/ebook/digital-editions/download.html

W urządzeniach mobilnych (telefon, tablet), rekomendujemy:
Aplikacje na system Android (bezpłatne aplikacje – mogą zawierać reklamy):
•
•
•

ReadEra
Aldiko Book Reader
Cool Reader

•
•
•

Czytnik eReader Prestigio
FBReader
Moon+ Reader

Dla urządzeń z systemem iOS (Apple) aplikacja iBooks.

3.

Jak czytać ebooka format MOBI?

Format MOBI przeznaczony jest do urządzeń typu KINDLE, gdzie bez problemu go otworzymy. Wystarczy przesłać
plik za pomocą kabla USB. Podłączamy urządzenie kablem USB do komputera, widzimy urządzenie Kindle jako
dysk zewnętrzny i przegrywamy do katalogu „documents”.
Aby czytać ebooki w formacie MOBI na innych urządzeniach elektronicznych (np. e-czytnik, tablet, smartphone,
komputer) potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie, np. Kindle for PC, MobiPocket Reader, Calibre itp.

