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Download Adobe Digital Editions - overfør e-bøger til PC/Mac

For at læse e-bøger på din PC/Mac foreslår vi at du downloader og installerer programmet Adobe Digi-
tal Editions 4.5. Programmet er gratis og kan benyttes til at læse e-bøger udgivet som ePub og PDF.

Download og installér Adobe Digital Editions 4.5 på din PC/Mac
1. Download version 4.5 af programmet her. 

2. Vælg om du vil downloade programmet til din PC eller Mac.

 

 3.    Når du klikker på linket for at downloade, henter du en installationsfil til din PC/Mac. Sørg for at   
 gemme den et sted hvor du nemt kan finde den igen (som regel lægger den sig i ”Downloads”   
 eller på ”Skrivebordet”).

 
 4.     Dobbeltklik på installationsfilen for at påbegynde installationen af Adobe Digital Editions version 4.5.

 
 5.    Når installeringen er gennemført vil du på dit ”Skrivebord” se et ikon for programmet Adobe   

 Digital Editions 4.5. Dobbeltklik på ikonet for at åbne programmet.

http://www.adobe.com/dk/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte  
Susie Mikkelsen på mail: susie@collagemageri.dk.  
Opgiv venligst dit telefonnummer, så ringer jeg dig op.

Følg denne vejledning for at downloade en e-bog til din PC/Mac

1. Når du køber en e-bog (Dogmebroderi, BRODERISTING eller EMBROIDERY STITCHES) på  
www.harboesgaard-broderi.dk, modtager du en mail fra WeTransfere med et link til e-bogen. 
I denne vejledning anvendes ”Dogmebroderi” som eksempel.  
 

 

2. Klik på linket ”Download”. 
 

3. Filen lægger sig i mappen ”Overførsler”.   

4. Vælg herefter hvor på din PC/Mac du ønsker at gemme e-bogen.
Tip! Det er en god ide at gemme e-bogen på ”Skrivebordet” så den er nem at finde igen. 
Højreklik på filen og vælg  ”Save as/Gem som” og vælg ”Skrivebordet/Desktop”

mailto:susie%40collagemageri.dk?subject=Hj%C3%A6lp%20vedr.%20e-bog%20k%C3%B8bt%20af%20Jytte%20Harboesgaard
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Tilføj en e-bog til Adobe Digital Editions

1. Åbn Adobe Digital Editions 4.5. Klik på ”File” og vælg ”Add to library”.  
 

 

2. Markér den fil du ønsker at tilføje og læse i Adobe Digital Editions 4.5.
 Klik ”Åbn” for at tilføje den. 
 

3. Du er nu klar til at læse - dobbeltklik på bogen - så er du igang.


