
Co budete potřebovat

Přístup do platformy EBSCOhost
ve Vaší knihovně  

Vytvořená schránka My EBSCOhost 
(zdarma)

3

1

2

Počítač s nainstalovanou aplikací 
Adobe Digital Editions (freeware)

Postup

Vytvořte si schránku My EBSCOhhhooosssttt

Nainstalujte a autorizujte                                  
aplikaci Adobe Digital Editions

Najděte eKnihu na EBSCOhhhooosssttt platformě

Klikněte na odkaz pro stažení eKnihy

                                                                                                
Otevřete titul v                                                         

aplikaci Adobe Digital Editions

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1 Vytvořte si schránku My EBSCOhost

Přihlaste se do EBSCOhost a klikněte na 
odkaz “Přihlásit se” v horní liště okna. 

Klikněte na “Vytvořit novou schránku”

Zadejte potřebné údaje a zapamatujte si 
své uživatelské jméno a heslo

Přihlaste se do schránky pomocí  
zadaných uživatelských údajů
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Jak stahovat eKnihy 
do Vašeho počítače k čtení 

v offline režimu



Nainstalujte a autorizujte aplikaci Adobe Digital Editions 

Zvolte délku výpůjčky a stáhněte eKnihu do počítače 

Na webu Adobe najděte aplikaci Adobe 
Digital Editions a stáhěte si instalační soubor 
pro Váš operační systém. Nainstalujte 
aplikaci.

Autorizujte Adobe Digital Editions. 
Nejrychlejší cetou je zvolit možnost “I want 
to authorize my computer without an 
Adobe ID”. Můžete také autorizovat s pomocí 
AdobeID.

Autorizaci je nutné provést pouze 
jednorázově. Poté již můžete stahovat eKnihy 
kdykoliv. 

Vyhledejte titul eKnihy na platformě 
EBSCOhost.

Vyberte titul, který si přejete stáhnout 
a klikněte na tlačítko pro stažení, které 
najdete na seznamu výsledků, v podrobném 
záznamu či v okně plného textu.

Vyberte požadovanou délku výpůjční doby a 
preferovaný formát (je-li na výběr) a potvrďte 
tlačítkem “Vypůjčit a stáhnout”.

Otevřete soubor, který Vám prohlížeč 
nabídne ke stažení. Po instalaci Adobe Digital 
Editions by se měl soubor v této aplikaci 
otevírat automaticky.

Adobe Digital Editions Vás požádá o 
jednorázovou autorizaci zařízení, pokud jste 
tak ještě neučinili. 
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EBSCO Information Services s.r.o.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1
+420 234 700 600     EPPrague@ebsco.com


