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5Adobe ID aanmaken en Sony 
Reader installeren 
(eenmalig)

•	 Ga naar adobe.com/nl op je pc/laptop
•	 Klik rechts bovenin op ‘Aanmelden’, 

kies ‘een adobe_ID ophalen’ en volg de 
stappen
Bewaar je Adobe ID goed, je hebt deze 
nodig om je e-reader te autoriseren

•	 Ga naar http://www.sony.nl/support/
nl/product/PRS-T3 (geldt voor alle Sony 
e-reader versies)

•	 Kies de juiste software, Sony Reader voor 
Mac of PC 

•	 Na het volgen van de stappen wordt Sony 
Reader geïnstalleerd op je computer

Computer en e-reader autoriseren 
(eenmalig)

•	 Start Sony Reader en sluit je e-reader aan 
op de computer

•	 Klik op menu ‘Bewerken’ en kies ‘Voorkeuren’
•	 Klik in het pop-up venster op de knop 

‘Apparaat’ en daarna op ‘Machtigen’ 
•	 Vul je Adobe ID in en klik op ‘OK’
 

E-book uitzoeken
(maximaal 10 e-books per 3 weken)

•	 Ga naar bibliotheek.nl/ebooks
•	 Vink filter ‘Geschikt voor de e-reader aan’
•	 Kies een e-book uit de collectie
•	 Log in met je e-mailadres en wachtwoord 

van je webaccount
•	 Kies het gewenste formaat (e-reader)
•	 Bestel en download het e-book 
•	 Sony Reader wordt opgestart en het 

e-book wordt gedownload

E-book kopiëren naar je e-reader

•	  Zodra het e-book in Sony Reader staat, 
wordt het gesynchroniseerd met je Sony 
e-reader

•	 Of sleep de gewenste titel naar het e-reader 
symbool boven in de balk

 

Veel leesplezier!

Hulp nodig?

Op bibliotheek.nl/ebooks vind je een uitgebreide
handleiding van alle stappen onder het kopje 
‘Veelgestelde vragen’. 

Of vraag bij je Bibliotheek of ze bijeenkomsten 
over e-books organiseren die je kunt bijwonen.

e-books
voor je Sony

e-reader

1 Webaccount aanmaken 
(eenmalig) 

Let op: voor deze stap heb je je bibiotheekpas 
nodig!

•	 Ga naar bibliotheek.nl/ebooks 
•	 Kies voor  ‘Aanmaken webaccount’  en 

volg de stappen
•	 Check je e-mail en activeer je account 


