
Ellibs pikaohjeet tablettitietokoneisiin 
E-kirjojen lataamiseksi tarvitset lukuohjelman nimeltä Bluefire Reader. 
Jos sinulla ei ole Bluefire Readeria ennestään voit ladata ohjelman tästä: www.ellibslibrary.com/agricola 
HUOM: Käytä Mozilla-, Chrome- tai Safari- selainta. Jos laitteessasi on Internet-niminen sovellus, älä käytä sitä 
koska lukuohjelman lataaminen ei onnistu. 
Kirjaudu sisään palveluun kirjastokortin numerosarjalla ja salasanalla. Jos sinulla ei ole salasanaa ennestään 
pyydä että kirjaston henkilökunta lisää salasanan asiakastietoihisi. 

 
Siirry kohtaan Lukuohjelmat ja klikkaa sitä 

 
Valitse laitteesi käyttöjärjestelmä: 



 

 
Luo ensin Adobe-tili jos sinulla ei ole sitä ennestään. Tarvitset sähköpostiosoitteen luodaksesi Adobe-tilin. Tilin 
luominen on ilmaista. 

 
Kun olet luonut Adobe-tilin, palaa takaisin Agricola e-kirjastoon ja Lukuohjelmat –sivulle. Valitse sitten uudelleen 
laitteesi käyttöjärjestelmä. 
Klikkaa kuvake Download Bluefire Reader. Ohjelma ohjaa sinut automaattisesti sovelluskauppaan. Asenna 
ohjelma ohjeiden mukaan. Ohjelman lataaminen on ilmaista. 



 
Avaa Bluefire Reader-ohjelmaa mikäli se ei avaudu automaattisesti. 
Siirry takaisin Agricolan e-kirjastoon,  www.ellibslibrary.com/agricola 
Varmista että olet edelleen kirjautunut palveluun. Kirjaudu tarvittaessa uudelleen. 
  
Kirjan lainaaminen 

o Jos kirjan kansi on värillinen kirja on lainattavissa 
o Jos kirjan kansi on harmaa, kaikki kappaleet ovat lainassa. Kirjan voi halutessa varata 

1. Kokoelmaa selataan oranssien nuolien avulla (katso kuvaa) 
2. Kokoelmaa voi järjestellä seuraavien vaihtoehtojen mukaan: Uusimmat, Lainatuimmat nyt, Kirjan 

nimen mukaan A-Ö ja Ö-A 
3. Hakua voi rajata ja kohdistaa eri luokkiin 
4. Kokoelmaan (klikkaa kohtaa jossa on kolme pistettä) voi tehdä hakurajoituksia, vuoden ja 

kohderyhmän (aikuiset, lapset) mukaan. 

 
Klikkaa kirjaa lainataksesi 

1. Valitse laina-aika 
2. Lue selaimessa (vaatii Internet-yhteyden koko lukemisen ajan) tai lataa koneellesi (kirja siirtyy 

eKirja-lukuohjelmaan) 
3. Kuinka monta kappaletta kyseistä kirjaa on saatavilla ja kuinka monta on lainassa 



4. Kirjan perustiedot ja mahdolliset asiasanat 
5. Kun olet lainannut haluamasi kirjan etkä aio tehdä muuta ohjelmassa, muista kirjautua ulos 

 
  
Kirjan varaaminen 
Klikkaa kirjan kuvaa (kansikuva on harmaa), kansikuvan alapuolella pääset tekemään varauksen 

 
Kirjoita sähköpostiosoitteesi ruutuun ja klikkaa Tee varaus 



 
  
Oma kirjahylly 

1. Näet omat lainasi ja varauksesi. Voit myös palauttaa lainan ja/tai poistaa varauksen 
2. Näet ehdotuksia kirjoista, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua 
3. Näet aikaisemmat lainasi 
4. Näet kirjat, joita olet katsellut, mutta et välttämättä lainannut 

 
  
  
  
  

  


