Leidraad voor het overzetten van een E-book uit de E-bookshop van de Stichting
Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal naar uw tablet of E-reader
en/of Google Books.

E-book opslaan in uw Tablet/E-reader
U heeft een E-book gedownload via de link uit de E-bookshop. Wat daarmee te doen als u
het E-book op uw tablet of E-reader wilt lezen? NB: een epub-bestand werkt niet op de
Amazon Kindle. Heeft u een Kindle, dan vraagt deze een mobi-bestand. U kunt de epub
converteren naar mobi op de volgende website: https://www.epubconverter.com/epub-tomobi-converter/. Volg vervolgens de stappen hieronder:
•

Als u een E-book besteld en betaald hebt bij ons dan krijgt u een bevestigingsscherm
met een downloadlink naar het boek.

•

Klik op de link en er verschijnt een dialoogbox met de vraag of je het bestand wilt
openen of opslaan. Kies opslaan.
De download start en het E-book wordt opgeslagen in de map "downloads" van
Windows.

•
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•

Sluit uw E-reader aan op je computer met een USB-kabel, de computer vraagt wat u
wilt doen, kies "Apparaat openen en bestanden overzetten".

•

Het tablet of de E-reader verschijnt in de mappenlijst links van de Verkenner of
Finder (Mac).

•

Als u een tablet heeft aangesloten, sleep de E-books naar de map die u daarvoor op
uw tablet heeft staan. Bij de E-reader geldt hetzelfde, of u sleept het bestand gewoon
naar het symbool van de E-reader links in de Verkenner of Finder.
Ontkoppel de E-reader via de ontkoppelfunctie van uw computer, dan kunt u de USBkabel loskoppelen. Uw E-book moet nu leesbaar zijn op uw tablet of E-reader.

•

2

E-book opslaan in Google Books
•
•
•

Zie boven, de E-books verschijnen in de map "download". Klik op het symbool van
deze map links in de Verkenner of Finder, zoek uw E-bookbestand.
Ga met uw internetbrowser naar naar https://play.google.com/books
Login in uw Google Books pagina.

•
•

Klik rechtsboven op de knop "Bestanden uploaden"
Sleep het E-book bestand vanuit de Verkenner of Finder naar de internetpagina van
Google Books.

•

Het boek wordt geupload, en plaatst zich in "Mijn boeken". Daarna kunt u het boek
lezen zoals u dat in Google Books gewend bent.
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