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1.	Introduksjon

1.1	Velkommen

Gratulerer	med	kjøpet	av	Adlibris	Letto	Frontlight,	lesebrettet	som
er	basert	på	E	Ink®	teknikk.	Adlibris	Letto	Frontlight	lar	deg	lagre
alle	dine	digitale	bøker	lett	tilgjengelig,	og	lesebrettet	kan	brukes	i
mange	 ulike	 lysforhold,	 inklusive	 direkte	 sollys.	 Skjermen	 på
Adlibris	 Letto	 Frontlight	 har	 et	 papirlignende	 utseende	 med	 høy
kontrast	og	gir	deg	følelsen	av	å	lese	på	papir.		

1.2	Om	brukerveiledningen

Denne	brukerveiledningen	 inneholder	omfattende	 informasjon	om
Adlibris	 Letto	 Frontlight	 og	 vil	 hjelpe	 deg	 å	 bruke	 produktet.	 I
denne	 håndboken	 vil	 følgende	 skrivemåter	 brukes	 for	 å	 skille
mellom	ulike	deler	av	teksten.

Obs:	Tekst	som	skrives	på	denne	måten	inneholder	viktig	informasjon	som	krever
ekstra	oppmerksomhet,	eller	som	hjelper	deg	med	å	få	mer	ut	av	din	Adlibris	Letto
Frontlight.

Viktig:	Tekst	som	skrives	på	denne	måten	gir	deg	viktig	informasjon,	hvis	denne
informasjonen	ikke	følges	kan	det	føre	til	tap	av	data	eller	skade	på	enheten.

Navn	på	menyer,	kommandoer,	ikoner	eller	knapper	som	du	kan	se
på	skjermen,	vises	i	fet	skrift.	F.eks:	"Tekststørrelse	...".

1.3	For	å	finne	informasjon

Hurtigguide:	Hurtigguiden	ligger	vedlagt	i	kartongen.
Papirdokumentet	beskriver	kort	hvordan	du	kommer	i	gang
med	Adlibris	Letto	Frontlight.
Hjelp	med	Adlibris	Letto	Frontlight:	Denne	brukerveiledningen
finnes	som	standard	på	Adlibris	Letto	Frontlight.	Du	finner	den
i	Adlibris	Letto	Frontlights	Bibliotek	>	i	Alle	bøker.	
Instruksjoner	og	øvrig	informasjon:	Besøk	Adlibris	hjemmeside
på	www.adlibris.com	og	gå	til	Kundeservice	>	Digitale	Bøker.



2.	Kom	i	gang

2.1	I	kartongen

Når	du	får	din	Adlibris	Letto	Frontlight	bør	du	kontroller	innholdet.
I	kartongen	finner	du:

Adlibris	Letto	Frontlight
Hurtigguide
USB-kabel

2.2	Om	Adlibris	Letto	Frontlight

Illustrasjonene	 nedenfor	 introduserer	 deg	 for	 Adlibris	 Letto
Frontlights	ulike	knapper,	tilkoblingsmuligheter,	tilkoblingsporter	og
fysiske	funksjoner.

Framside



[1]	E	Ink®	HD	med	pekeskjerm:	Trykk,	multi-trykk,	skroll,
panorere,	swipe,	klype,	rotere,	vende...	Skjermen	reagerer	på	en
enkel	berøring.	
[2]	Hjemknapp:	Denne	knappen	tar	deg	til	Adlibris	Letto	Frontlights
hovedmeny	uansett	posisjon.	Du	kan	også	aktivere/deaktivere
Frontlight-funksjonen	med	denne	knappen.	For	å	få	opp	Frontlight-
menyen	behøver	du	bare	å	trykke	på	og	holde	knappen	inne	i	1
sekund.
[3]	Knapp	for	å	gå	bakover:	Et	trykk	tar	deg	tilbake	til	foregående
side.	Hvis	du	ønsker	å	gå	tilbake	i	raskere	tempo,	kan	du	holde	inn
knappen.



[4]	Knapp	for	å	gå	fremover:	Et	trykk	leder	til	neste	side.	Hvis	du
ønsker	å	gå	fremover	i	raskere	tempo,	kan	du	holde	inn	knappen.
Gjennom	å	endre	innstillingene	kan	de	to	knappene	inverteres	for
en	mer	behagelig	og	personlig	lesing.	
[5]	MicroUSB-tilkobling:	Lar	deg	koble	Adlibris	Letto	Frontlight	til
en	datamaskin	eller	en	vegglader	(ikke	inkludert	i	kartongen)	via
USB-kabelen.

Viktig:	Etiketten	på	baksiden	angir	serienummeret	og	modellnummer.	Ved
kontakt	med	Adlibris	kundeservice	kan	det	være	lurt	å	ha	serienummer	klart,	i
tilfelle	du	må	oppgi	dette.

Undersiden

[6]	Uttak	for	MicroSD-kort:	Gir	deg	mulighet	til	å	øke
lagringskapasiteten	med	et	minnekort.	
[7]	Batterilampe:	Lyser	rødt	når	batteriet	lades	og	grønt	når
batteriet	er	fulladet.
[8]	Av/på-knapp:	Trykk	på	knappen	for	å	starte	Adlibris	Letto
Frontlight.	Skjermen	viser	et	stillbilde	mens	Adlibris	Letto
Frontlight	startes	opp.

2.3	Ta	vare	på	din	Adlibris	Letto	Frontlight

Følg	disse	retningslinjene	for	å	ta	vare	på	Adlibris	Letto	Frontlight,
slik	at	lesebrettet	fungerer	optimalt.

Generelle	retningslinjer

Hold	Adlibris	Letto	Frontlight	unna	fukt	og	ekstreme
temperaturer.



Ikke	utsett	Adlibris	Letto	Frontlight	for	vann	eller	andre
væsker.	
Unngå	direkte	sollys	eller	sterk	ultrafiolett	stråling	over	lengre
tidsperioder.
Hvis	Adlibris	Letto	Frontlight	brukes	utover	anbefalte
temperaturer	kan	dette	påvirke	brukervennligheten.	F.eks.	kan
Adlibris	Letto	Frontlights	skjermkvalitet	reduseres	ved	lav
temperatur	(nedtonet	kontrast	og	lignende).
Ikke	utsett	Adlibris	Letto	Frontlight	for	plutselige	og	kraftige
temperaturforandringer.	Dette	kan	føre	til	kondens	på
skjermen	og	kan	gi	skader	på	lesebrettet.
Dersom	kondens	oppstår,	må	lesebrettet	tørkes	helt	før	bruk.
Unngå	å	miste	eller	sette	gjenstander	på	Adlibris	Letto
Frontlight.
Ikke	mist	Adlibris	Letto	Frontlight	i	bakken	eller	utsett
lesebrettet	for	andre	kraftige	støt.	
Skjermens	ytre	ripes	lett.	Ikke	bruk	penner	eller	andre	skarpe
gjenstander	på	skjermen.
Rengjør	Adlibris	Letto	Frontlights	skjerm	og	utside	med	en	myk
klut	lett	fuktet	med	vann.	
Fingeravtrykk	på	skjermen	kan	redusere	leseropplevelsen,
derfor	er	det	bra	å	ha	som	vane	å	tørke	av	skjermen.	
Vær	nøye	med	å	ikke	få	sand	eller	annet	smuss	på	Adlibris
Letto	Frontlight.
Lesebrettet	bør	oppbevares	i	et	beskyttende	etui.

Viktig:	Forsøk	aldri	å	demontere,	reparere	eller	gjøre	andre	endringer	på	Adlibris
Letto	Frontlight.	Demontering,	modifisering	eller	forsøk	på	reparasjon	kan	skade
Adlibris	Letto	Frontlight.	Dette	kan	også	føre	til	personskader	eller	skader	på
eiendom.	Forsøk	aldri	å	reparere	eller	modifisere	Adlibris	Letto	Frontlight	selv.
Demontering,	f.eks.	ved	fjerning	av	skruer,	kan	føre	til	skader	som	ikke	dekkes
av	garantien.

Retningslinjer	ved	reise

Pass	på	at	batteriet	er	fulladet.	
Ta	helst	med	deg	en	vegglader.	Bruk	veggladeren*	med	USB-
kabelen	for	å	lade	batteriet.	Du	kan	kjøpe	en	vegglader	i	din
nærmeste	elektronikkbutikk.
Oppbevar	Adlibris	Letto	Frontlight	i	et	beskyttende	etui*.	Finn
etui	på	www.adlibris.com.



Dersom	du	planlegger	å	reise	til	utlandet	med	Adlibris	Letto
Frontlight,	bør	du	skjekke	at	veggladeren	også	kan	benyttes	i
landet	du	besøker.	

*Følger	ikke	med	i	kartongen.

2.4	Konfigurere	Adlibris	Letto	Frontlight

Første	oppstart

Første	 oppstart	 består	 av	 å	 tilkoble	 lesebrettet	 til	 en
strømkilde	og	lade	batteriet,	samt	slå	på	og	av	Adlibris	Letto
Frontlight.

Koble	til	strømkilde	og	lad	opp	batteriet

Adlibris	 Letto	 Frontlight	 har	 et	 innebygd	 oppladbart	 Li-Polymer
batteri,	som	gir	en	 lang	batteri-levetid.	Lesebrettets	batteritid	kan
vare	 opptil	 en	 måned,	 men	 dette	 vil	 avhenge	 av	 bruken	 av	 wifi
og	Frontlight	 lysstyrke.	Før	første	bruk	må	batteriet	 lades	helt
opp.

Dersom	du	har	en	vegglader	kan	du	koble	den	opp	mot	et	el-
uttak	og	koble	veggladeren	til	USB-kabelen.
Dersom	du	ikke	har	en	vegglader,	kan	du	koble	USB-kabelen	til
datamaskinens	USB-tilkoblingsport.	
Tilkoble	den	andre	siden	av	USB-kabelen	til	undersiden
av	Adlibris	Letto	Frontlight.

Ladetid:

3	timer:	85%
5	timer:	100%

Før	du	lader	Adlibris	Letto	Frontlight	vil	venstre	LED-indikator	lyse
rødt.	 Når	 batteriet	 er	 fulladet	 avbrytes	 ladingen	 automatisk
(batteriet	blir	dermed	ikke	overladet)	og	LED-indikatoren	slukkes.	

Viktig:	Selv	om	batteriet	er	helt	tomt	kan	et	bilde	likevel	være	synlig	på	skjermen
(se	ytterligere	instruksjoner	nedenfor).

Skru	på	og	skru	av	Adlibris	Letto	Frontlight



For	 å	 skru	 på	 og	 av	 Adlibris	 Letto	 Frontlight,	 bruker	 du	 av/på-
knappen	på	undersiden.	

Skru	av:	Adlibris	Letto	Frontlight	har	to	måter	å	avslutte	på.

1.	 Helt	avsluttet:	Skjermen	på	Adlibris	Letto	Frontlight	er	hvit
med	en	logo	i	midten.	I	et	slikt	modus	brukes	ingen	strøm.	For
oppnå	dette,	gå	til	Hjem,	trykk	så	på	Meny	og	deretter	på
Avansert.	Velg	alternativet	Skru	av.	Svar	"Ja"	i	dialogruten	>
Skjermen	vil	blinke	inntil	en	hvit	side	med	Adlibris	Letto
Frontlight	logoen	kommer	opp.	Lengst	ned	på	skjermen	vil	det
stå	"Strømmen	er	av	...	Trykk	strømknappen	for	å	starte".

2.	 Hvilemodus:	Skjermen	på	Adlibris	Letto	Frontlight	viser	et
tilfeldig	bilde	eller	ditt	personlige	bilde	som	tidligere	har	blitt
lastet	opp	(ikke	glem	at	E	Ink®-skjermen	kan	vise	et	stillbilde
uten	strømforbruk).	Du	kan	også	velge	å	vise	omslaget	til
boken	som	du	leser.	I	dette	moduset	er	strømforbruket	veldig
lavt,	men	ikke	null.	For	å	benytte	hvilemodus,	trykk	på	av/på-
knappen	eller	vente	på	at	enheten	skal	gå	inn	i	hvilemodus
etter	en	timeout.	Dette	tilsvarer	energisparemodus	eller
sovemodus	for	en	datamaskin	eller	mobiltelefon.	

Skru	på:

1.	 Skru	på	etter	"Helt	avsluttet":	For	å	starte	din	Adlibris	Letto
Frontlight,	trykk	på	av/på-knappen	og	hold	inn	i	3	sekunder.

2.	 Skru	på	etter	"Hvilemodus":	Trykk	på	av/på-knappen.
Enheten	vil	starte	på	mindre	enn	ett	sekund	og	i	samme
posisjon	som	da	den	gikk	til	hvilemodus.

Viktig:	Når	du	pakker	opp	din	Adlibris	Letto	Frontlight	er	enheten	"Helt
avsluttet".	Følg	instruksjonene	for	å	slå	på	ditt	produkt	(f.eks.	trykk	av/på-
knappen	og	hold	den	inne	i	3	sekunder).



3.	Å	bruke	Adlibris	Letto	Frontlight

I	 dette	 kapittelet	 vil	 du	 bli	 kjent	 med	 de	 grunnleggende
funksjonene	 til	 lesebrettet	 Adlibris	 Letto	 Frontlight,	 f.eks.	 E	 Ink®
HD-skjermen,	 pekeskjermfunksjonen	 og	 knappene,
hurtivalgsmenyen	samt	avslutningsalternativene.	

3.1	Bla-knappene

Trykk	på	side-knappene	for	å	bytte	side.	Venstre	knapp	brukes	til	å
bla	en	side	tilbake	og	høyre	knapp	til	å	bla	en	side	fremover.	Du	kan
også	invertere	knappene	i	menyen	Innstillinger.

3.2	E	Ink®	HD-skjermen

Adlibris	Letto	Frontlight	har	en	enestående	svart-hvit	skjerm	som
tar	i	bruk	banebrytende	teknikk:	E	Ink®	HD-skjerm	(213dpi,	62%
flere	 piksler).	 Skjermen	 fungerer	 som	 en	 papirside	 laget	 av	 små
fargepartikler	 som	 kan	 røre	 seg	 og	 endre	 layouten	 på	 skjermen	 i
løpet	 av	 et	 sekund.	 	 E	 Ink®-skjermen	 har	 et	 ekstremt	 lavt
strømforbruk	 og	 en	 tynn,	 lett	 form.	 Denne	 skjermteknikken	 kan
vise	 et	 stillbilde	 uten	 å	 bruke	 strøm,	 dermed	 kan	 et	 bilde	 forbli
synelig	på	skjermen	i	ubestemt	tid.

E	 Ink®-skjermteknikk	 er	 svært	 energieffektiv	 og	 minsker
strømforbruket	 drastisk.	 Takket	 være	 den	 innovative	 teknikken
gjennomgår	skjermen	en	rensingsprosess,	som	gjør	at	alt	svart	blir
til	hvitt,	når	skjermen	veksler	fra	et	bilde	til	et	annet.	

	Adlibris	Letto	Frontlight	HD-skjerm:	Gir	en	unik	og	høy	oppløsing
for	en	nøyaktig	layout.	Du	får	følelsen	av	å	lese	i	en	papirbok,	den
er	veldig	behagelig	for	øyene	og	forårsaker	ikke	trøtte	øyne.	

Obs:	Selv	med	tomt	batteri	kan	et	bilde	vises	på	skjermen.	Hvis	enheten	slutter	å
fungere	skyldes	det	mest	sannsynligvis	mangel	på	strøm	og	den	må	derfor
opplades.

3.3	Pekeskjerm



Adlibris	Letto	Frontlights	pekeskjerm	bygger	på	en	kapasitiv
pekeskjermteknikk:

Bare	fingre	eller	dedikerte	penner	kan	fungere	på	denne
pekeskjermen.	
Skjermen	er	veldig	følsom,	så	du	behøver	ikke	trykke	hardt	for
at	den	skal	reagere.	

Pekeskjermens	grensesnitt	følger	noen	enkle	intuitive	regler,	disse
er	beskrevet	nedenfor.

Trykk:	Du	kan	velge	eller	bekrefte	et	valg	gjennom	å	lette	trykke
på	skjermen	med	 fingertuppen.	Som	sagt,	behøver	du	 ikke	 trykke
hardt	på	skjermen,	men	bare	berøre	den	lett.

Swipe	Høyre	til	Venstre:	Brukes	for	å	bla	fremover	i	biblioteket,
i	en	bok	eller	et	dokument,	for	å	panorere	til	høyre	i	en	innzoomet
PDF	eller	bilde,	og	for	å	bla	fremover	i	en	meny.



Swipe	Venstre	til	Høyre:	Brukes	for	å	bla	bakover	i	biblioteket,	i
en	bok	eller	et	dokument,	for	å	panorere	til	venstre	i	en	innzoomet
PDF	eller	bilde,	og	for	å	bla	bakover	i	en	meny.

Swipe	Ovenfra	og	Ned:	Brukes	for	å	bla	nedover	i	menyer,	for	å
panorere	ned	i	bilder	eller	PDF-filer.

Swipe	Nedenfra	og	Opp:	Brukes	for	å	bla	oppover	i	menyer,	for
å	 panorere	 opp	 i	 bilder	 eller	 PDF-filer.	 Kan	 også	 brukes	 til	 å	 gå
tilbake	i	navigeringshistorikken	og	til	å	klatre	opp	et	mappenivå	i
biblioteket.

Swipe	Diagonalt:	 Brukes	 for	 å	 panorere	 opp	 i	 bilder	 eller	 PDF-
filer	diagonalt,	og	for	å	bla	fremover	eller	bakover.

Zoome	inn:	Ved	å	røre	skjermen	med	en	omvendt	klypebevegelse
kan	du	zoome	inn,	f.eks.	zoome	inn	på	et	dokument	eller	bildet,	øke
tekststørrelsen	eller	minske	antallet	bøker	per	side	i	Biblioteket.	



Zoome	ut:	 Ved	 å	 røre	 skjermen	med	 en	 klypebevegelse	 kan	 du
zoome	 ut,	 f.eks.	 zoome	 ut	 fra	 et	 dokument	 eller	 bildet,	 minske
tekststørrelsen	eller	øke	antallet	bøker	per	side	i	Biblioteket.

3.4	Hjemknappen

Hjemknappen	 benyttes	 for	 å	 komme	 til	 Adlibris	 Letto	 Frontlights
hovedmeny.	 Trykk	 på	 Hjemknappen	 for	 å	 finne:	 Hjem,	 Bibliotek,
Butikk	 eller	 aktuell	 Meny.	 Hjemknappen	 aktiverer	 også	 Frontlight
belysning	 (hold	 knappen	 inn	 i	 1	 sekund),	 eventuelt	 kan	 du	 også
trykke	på	ikonet	Frontlight	i	menyen.



3.5	Menyer

Du	kan	alltid	åpne	et	vindu	med	en	aktuell	flervalgsmeny	mens	du
bruker	 lesebrettet.	Menyen	 vil	 tilby	 deg	ulike	 alternativer	 ut	 i	 fra
hvor	 du	 befinner	 deg,	 din	 nåværende	 aktivitet	 og	 sammenheng.
Dette	betyr	at	du	kan	komme	til	ulike	funksjoner	uten	å	forlate	din
nåværende	 posisjon:	 endre	 tekststørrelsen	 eller	 skrifttype	 når	 du
leser	 en	 bok,	 sorter	 dine	 dokumenter	 etter	 tittel	 mens	 du	 blar	 i
biblioteket,	zoom	inn	på	et	bilde	samtidig	som	du	ser	på	det,	osv.		



Hvordan	vises	en	aktuell	meny?

Standardmetode:	Trykk	på	Hjemknappen	og	velg	Meny.
Når	du	leser:	Trykk	midt	på	skjermen	for	å	komme	direkte	til
den	aktuelle	menyen.	

Hvordan	avsluttes	en	aktuell	meny?



For	å	avslutte	en	meny	må	du	trykke	på	det	lille	krysset	øverste	i
høyre	hjørne	på	menyen	eller	klikke	utenfor	menyen.

3.6	Det	virtuelle	tastaturet

Når	du	bruker	lesebrettet	kommer	du	i	blant	til	å	ha	bruk	for	det
virtuelle	 tastaturet	 (ved	 innlogging,	 søking	 og	 notater).	 I	 disse
tilfellene	 vil	 det	 virtuelle	 tastaturet	 automatisk	 komme	 til	 syne
nederst	på	skjermen.	Øverst	i	tastaturfeltet	finnes	en	tekstrad	som
viser	 teksten	du	skriver.	Generelt	 fungerer	det	virtuelle	 tastaturet
på	 samme	 måte	 som	 et	 fysisk	 tastatur.	 Trykk	 på	 tastene	 for	 å
skrive.	For	å	slette	det	du	har	skrevet,	trykk	på	ikonet	som	ser	ut
som	en	pil	med	 ett	 kryss	 i.	 For	 å	 slette	 hele	 rader	 trykker	 du	på
ikonet	som	ser	ut	som	et	viskelær,	lengst	til	høyre	i	tekstfeltet.	Når
du	 er	 ferdig	 med	 innmatingen	 kan	 du	 enten	 trykke	 på	 enter-
knappen	 (pilsymbol	 lengst	ned	 til	 høyre)	eller	på	området	utenfor
tastaturet.	



4.	Start

4.1	Oppstart

Etter	 at	 du	 har	 trykt	 på	 av/på-knappen	 starter	 Adlibris	 Letto
Frontlight.	På	skjermen	vises	et	bakgrunnsbilde.	Denne	sekvensen
vil	pågå	i	cirka	15-20	sekunder.	Etterpå	vil	en	ny	side	være	synlig
på	 skjermen	 i	 cirka	 2	 sekunder.	 Den	 siste	 ventetiden	 avhenger	 i
hovedssak	 av	 antall	 dokumenter	 som	 finnes	 i	 lagringsminnet,	 og
kan	pågå	i	flere	sekunder.	

4.2	Velg	språk

Når	 Adlibris	 Letto	 Frontlight	 startes	 for	 første	 gang	 vises	 en
språkmeny.	 Trykk	 på	 det	 språket	 du	 ønsker	 å	 bruke	 som
standardspråk.	



Obs:	Denne	menyen	påvirker	ikke	språket	i	bøkene	som	er	lagret	på	din	Adlibris
Letto	Frontlight.	Du	kan	endre	standardspråket	når	du	vil,	ved	å	bruke	menyen.
Trykk	på	Hjemknappen	>	Gå	til	Meny,	velg	Innstillinger	>	Språk.	Du	kan	swipe
oppover/nedover	for	å	se	flere	språk.	

4.3	Førstesiden



Når	 du	 starter	 opp	 lesebrettet	 vil	 Adlibris	 Letto	 Frontlight
Førsteside	 (Hjem)	 komme	opp.	 Førstesiden	består	 av	3	hovedfelt:
Boken	som	du	leser	nå,	ditt	bibliotek	og	e-boksbutikken.	

Leses	nå

Det	øverste	 feltet	viser	boken	som	 leses	akkurat	nå,	med	bok-og



sideinformasjon	 samt	 leseprosent.	 Når	 du	 trykker	 på	 det	 øverste
feltet	kommer	boken	automatisk	til	å	åpnes	på	samme	side	som	da
du	forlot	den.	

Bibliotek

Biblioteksfeltet	 viser	 de	 siste	 bøkene	 du	 har	 lagt	 til	 og	 de	 siste
bøkene	du	har	lest.	Bruk	pilene	i	bibliotekets	vindu	for	å	få	opp	de
første	 bøkene	 i	 ditt	 bibliotek.	 Du	 kan	 også	 klikke	 på	 "vis	 alle"	 og
dermed	se	hele	din	boksamling.	

Du	 kan	 søke	 etter	 bøker	 i	 biblioteket	 gjennom	 å	 velge	 "Søk"	 i
Menyen	 (når	 du	 befinner	 deg	 i	 Biblioteket).	 Søkeresultatet	 listes
opp	og	med	hjelp	av	nøkkelord	i	tittelen	eller	ved	forfatterens	navn
finner	du	den	aktuelle	boken	i	Biblioteket.

E-boksbutikk

Det	nederste	feltet	viser	E-boksbutikken.	Trykk	her	hvis	du	ønsker
å	gå	til	E-boksbutikken.

Innstillinger

Når	du	trykker	på	Hjemknappen	>	Meny,	får	du	tilgang	til:

1.	 Om
All	nødvending	informasjon	om	enheten.	

2.	 Grensesnittorientering
Velg	mellom	portrett,	landskap,	omvendt	landskap,	omvendt
portrett,	og	aktiver	rotering	med	bruk	av	to	fingre.	

3.	 Språk
Velg	det	språket	du	ønsker	å	ha	som	standardspråk.

4.	 Tilgjengelige	ordbøker	
Viser	de	ordbøker	som	er	installert.	Velg	hvilken	du	vil	bruke.

5.	 Innstillinger	for	trådløst	nettverk
Aktiverer	og	deaktiverer	wifi.

6.	 Avansert
USB-tilkobling
Endre	innstillingene	for	USB-tilkobling.
Oppdater	siden
Her	bestemmer	du	hvor	ofte	du	vil	at	skjermen	skal



nullstilles	for	kontrast.	Du	kan	innstille	intervallen	til	hver
sidevisning;	hver	femte	sidevisning;	hver	tiende
sidevisning,	eller	så	kan	du	velge	å	deaktivere
skjermoppdateringen.	
Hvilemodus
Programmer	hvilemodus.	Velg	skjermspareren	for
hvilemodus	(du	kan	også	vise	omslaget	på	boken	du
leser).	
Inverter	sideknappenes	funksjon
Endre	blaretning	på	sideknappene.	
Skru	av
Skru	av	lesebrettet.		
Start	på	nytt
Tilbakestill	Adlibris	Letto	Frontlight	til	de	opprinnelige
innstillingene.	Alle	bøker	som	overføres	fra	dataer,	samt
informasjon	om	hvor	langt	du	har	kommet	i	en	spesifikk
bok,	vil	fremdeles	være	spart.	Bokmerker,	notater,	trådløse
nettverk	og	dine	personlige	lesepreferanser	vil	derimot	bli
slettet.	Koblingen	til	din	kundekonto	vil	også	brytes.	Bøker
du	har	kjøpt	på	din	Adlibris	konto	får	du	tilbake	gjennom	å
koble	Adlibris	Letto	Frontlight	opp	mot	din	kundekonto	og
ved	å	synkronisere	biblioteket	på	nytt.

4.4	Batteriindikator

På	 Førstesiden	 er	 batteriindikatoren	 synlig	 lengst	 oppe	 i	 høyre
hjørne.	Indikaktoren	hjelper	deg	holde	oversikt	over	batterinivået.	

Obs:	 Batteriindikatoren	 oppdateres	 ikke	 i	 realtid.	 Den	 viser
kanskje	ikke	det	oppdaterte	batterinivået,	spesielt	ikke	om	Adlibris
Letto	Frontlight	har	vært	på	Bibliotekssiden	eller	E-boksbutikken	 i
flere	timer.	



5.	Frontlight	-	belysning

Når	kan	Frontlight	brukes?

Aktiver	Frontlight	ved	svake	lysforhold.	Du	kan	f.eks.	lese	midt	på
natten	uten	å	slå	på	lampene.	Frontlighten	kan	også	brukes	om	du
ønsker	å	gjøre	skjermen	hvitere,	uansett	lysforhold.

Fordelene	med	Frontlight	belysning

Det	er	behagelig	for	øynene	dine	å	se	på	skjermen.	

Du	trenger	ingen	annen	leselampe.

Lysstyrken	kan	endres	med	hjelp	av	pekeskjermen.

5.1	Å	aktivere	Frontlight

Det	finnes	to	måter	å	aktivere	Frontlight	på:

1)	Trykk	på	Hjem	og	hold	inn	i	2	sekunder.	Frontlighten	aktiveres
automatisk	 og	 Frontlight-menyen	 kommer	 opp.	 Frontlighten	 vil
aktiveres	 med	 de	 seneste	 innstillingene	 for	 lysstyrke	 eller	 med
standardinnstillingene.	

2)	 Trykk	 på	Hjem>	 Trykk	 på	 Frontlight-ikonet	 (glødelampen	 i
hovedmenyen).	 Innstillingene	 for	 Frontlight	 dukker	 opp,	 og
Frontlight	 belysningen	 kan	 aktiveres	 ved	 å	 trykke	 på	 ruten
"Aktivering"	til	venstre	i	menyen.



For	 å	 forlate	 Frontlight-menyen	 kan	 du	 trykke	 på	 "X"	 i	 høyre
hjørne	eller	trykke	utenfor	Frontlight-menyen.

5.2	Frontlight-innstillinger

For	å	kunne	endre	innstillingene	for	Frontlight	må	Frontlight	være



aktivert.	

Trykk	på	Hjem	>	Trykk	på	ikonet	Frontlight	(glødelampen	i
hovedmenyen).	Menyen	Frontlight	dukker	opp.	Frontlighten	kan
aktiveres	gjennom	å	trykke	i	ruten	"Aktivering	"til	venstre	i
menyen.	

Swipe	fingeren	til	høyre	for	å	øke	lysstyrken	(en	stor	glødelampe)
og	til	venstre	for	å	minske	den	(en	liten	glødelampe).	

For	å	forlate	Frontlight-menyen	kan	du	trykke	på	"X"	 i	det	høyre
hjørnet	eller	trykke	utenfor	Frontlight-menyen.	

5.3	Deaktivere	Frontlight

Det	finnes	to	måter	å	deaktivere	Frontlighten:	

1)	 Trykk	 på	 og	 hold	 inn	 Hjemknappen	 for	 å	 deaktivere
Frontlighten.		

2)	 Du	 kan	 også	 deaktivere	 Frontlighten	 gjennom	 å	 ta	 bort
markeringen	 av	 ruten	 "Aktivering"	 til	 venstre	 i	 Frontlight-
menyen.	Trykk	på	Hjemknappen	>	Klikk	på	ikonet	Frontlight.

For	å	forlate	Frontlight-menyen	kan	du	trykke	på	"X"	 i	det	høyre
hjørnet	eller	trykke	utenfor	Frontlight-menyen.



6.	Biblioteket

Adlibris	Letto	Frontlight	kan	håndtere	mange	ulike	digitale	artikler
(bøker,	dokumenter,	bilder).	Du	må	først	velge	en	digital	seksjon	fra
listen	som	finnes	på	enheten.	Denne	listen	vises	på	bibliotekssiden.



6.1	Bla	i	Biblioteket	og	velg	en	bok

Når	 du	 trykker	 på	 "Vis	 alle"	 eller	 Biblioteksikonet	 i
hovedmenyen,	kommer	følgende	meny	til	å	vises:	

Mine	samlinger
Ny
Leser	ny
Brukt
Alle	bøker
Bilder
Mapper

For	å	bla	i	ditt	bibliotek:	Swipe	med	en	finger	over	skjermen	for	å
skifte	 side	 eller	 bruk	 sideknappene.	 Trykk	 en	 gang	 for	 å	 åpne	 en
bok.	 Visse	 digital	 format,	 som	 f.eks.	 store	 PDF-filer,	 kan	 ta	 opptil
flere	sekunder	å	åpne.	

6.2	Å	håntere	ditt	bibliotek

Trykk	på	"Mine	samlinger"	>	Trykk	på	dette	ikonet	 	for	å:

Lage	en	samling
Legge	til	bøker	til	en	samling	
Ta	bort	en	bok	fra	en	samling	
Endre	navn	på	en	samling	
Ta	bort	en	samling	

Trykk	på	dette	ikonet	 	for	å	gjøre	endringer	i	Biblioteket	og
for	å	sortere	dine	bøker	etter:	

Tittel
Forfatter
Fildato

Trykk	 på	 dette	 ikonet	 	 for	 å	 søke	 opp	 en	 bok	 i	 biblioteket,
ved	å	skrive	inn	et	nøkkelord.



Trykk	på	disse	ikonene	 	 	for	å	se	dine	bøker	i	liste	eller
miniaturmodus.



7.	Lese	på	Adlibris	Letto	Frontlight

Når	du	befinner	deg	i	Biblioteket	og	har	funnet	en	bok	du	vil	lese,
trykk	på	bokomslaget	for	å	åpne	den.

7.1	Filformat	som	støttes

En	e-bok	betraktes	som	et	digital	dokument.	Et	digitalt	dokument
kan	 være	 en	 bok,	 en	 avis,	 en	 bruksanvisning,	 osv.	 Disse
dokumentene	 skiller	 seg	 fra	 hverandre	 gjennom	 sine	 filformat.
Følgende	filformat	kan	leses	i	din	enhet:	

ePub	e-bokfil
PDF	PDF-fil
HTML	e-bokfil
TXT	e-bokfil
FB2	e-bokfil
DJVU	e-bokfil

7.2	Lesning	

Åpne	 ditt	 dokument	 ved	 å	 trykke	 på	 bokomslaget	 >	 Den	 første
siden	i	dokumentet	vises.	Dette	kan	være	omslaget	til	boken.

For	å	bla	fremover	i	dokumentet	trykker	du	til	høyre	på	skjermen
(innenfor	sideknappene),	swipe	eller	trykk	på	høyre	sideknapp.	For
å	 gå	 bakover	 i	 dokumentet	 trykker	 du	 til	 venstre	 på	 skjermen,
swipe	 eller	 trykk	 på	 venstre	 sideknapp.	 Dersom	 du	 er	 ved
begynnelsen	av	dokumentet	kan	du	ikke	gå	bakover,	og	er	du	ved
slutten	av	dokumentet	kan	du	ikke	gå	fremover.

Visse	 sider	 innholder	 linker	 som	gjør	 at	 du	 kan	 gå	 direkte	 til	 en
referanse.	For	å	følge	en	link	trykker	du	på	den.	For	å	gå	tilbake	til
siden	du	befant	deg	på,	blar	du	en	side	 tilbake	eller	 fremover.	Du
kan	 også	 swipe	 oppover	 for	 å	 gå	 tilbake	 til	 din	 opprinnelige
side.	Linker	er	som	regel	understreket.	

7.3	Å	lese	en	bok



Sidene	 viser	 ikke	 bare	 tekst	 eller	 bilde,	men	 også	 en	 del	 ekstra
informasjon	(som	sidenummer,	batteriforbruk	eller	boktittel).

Dersom	 du	 ønsker	 å	 gå	 til	 lesemenyen,	 kan	 du	 trykke	 midt	 på
skjermen	 eller	 trykke	 på	 Hjemknappen.	 Ulike	 alternativ	 vil	 være
tilgjengelige	avhengig	av	hvilket	filformat	du	leser	i.	

I	noen	formater	er	ikke	alle	funksjoner	tilgjengelige.	F.eks.	kan	du
ikke	endre	tekststørrelsen	på	en	PDF,	i	disse	kan	du	bare	zoome	inn
eller	ut.	

Muligheten	til	å	endre	skrifttype	og	lignende	innstillinger
avhenger	av	bokens	format.

Å	lese	ePub/FB2/HTML/TXT-filer:

Ulike	felt	på	siden

Rubrikken	 øverst	 på	 siden	 (sidehodet)	 viser	 tittelen	 på
dokumentet.	 For	 HTML-	 og	 TXT-dokumenter	 er	 det	 filnavnet.
Rubrikken	nederst	på	siden	(sidenummer)	viser	den	aktuelle	siden
av	 det	 totalet	 antallet	 sider	 i	 dokumentet.	 Dersom	 du	 ønsker	 å
gjemme	de	to	rubrikkene,	kan	du	gjøre	det	via	lesemenyen.

Obs:	Antallet	sider	beregnes	ved	et	gjennomsnittelig	antall	tegn	per	papirside.
Det	totale	antallet	sider	er	altså	ikke	knyttet	til	hvor	mange	ganger	du	blar	for	å
lese	hele	boken,	ofte	må	du	bla	flere	ganger	per	side.	Det	totale	antallet	sider
tilsvarer	antallet	sider	i	den	fysiske	boken.	Det	totale	antall	sider	endres	altså
ikke	selv	om	du	endrer	teksttørrelsen.		

Ordboken	

For	å	slå	opp	et	ord	i	den	integrerte	ordboken	trykker	du	på	ordet
og	 holder	 i	 1	 sekund.	 To	 alternativ	 vises:	 "Søk	 i	 tekst"	 og	 de
forklaringene	som	finnes	i	ordlisten.	Trykk	på	ordet	i	ordlisten	for	å
vise	definisjonen.	

Om	definisjonen	av	ordet	er	svært	lang,	kan	du	bla	ned	i	teksten



gjennom	å	swipe	med	fingeren.	

Lesemeny	for	bok





Gå	til
Lar	deg	gå	direkte	til	en	spesifikk	side	i	boken.	Når	du
trykker	på	"Gå	til"	dukker	en	meny	opp.
Bruk	sideknappene	eller	pilene	til	å	velge	den	siden	du	ønsker.
Innholdsfortegnelse																																																										
																																																																
Finn	det	kapittelet	du	søker	etter	i	innholdsfortegnelsen.	Trykk
på	et	kapittel	og	les	direkte	derifra.	
Kommentarer
Her	finner	du	den	komplette	listen	over	alle	dine	notater,
markeringer	og	bokmerker.	Du	kan	også	redigere	og	ta	bort
notater,	markeringer	og	bokmerker.
Under	"Kommentarinnstillinger”	finner	du	følgende
alternativ:

Legg	til	bokmerke
Et	bokmerke	vises	i	det	øverste	høyre	hjørnet	på	siden.
Fjern	alle	bokmerker
Alle	bokmerker	slettes.	
Legg	til	markering
Bruk	denne	funksjonen	for	å	løfte	frem	et	viktig	sitat	fra
siden.	Et	penn-ikon	vises	i	høyre	marg	for	å	indikere	at
teksten	er	markert
Fjern	alle	markeringer
Alle	markeringer	slettes.	
Legg	til	notat	
Dra	fingeren	over	de	områdene	du	ønsker	å	kommentere.
Når	du	slipper	fingeren	vil	det	virtuelle	tastaturet	vises,
deretter	kan	du	skrive	inn	tekst.	Et	side-ikon	vil	vises	i
høyre	marg	for	å	indikere	notat.
Fjern	alle	notater
Alle	notater	slettes.	
Fjern	alle	kommentarer
Alle	markeringer	slettes.

Søk
Du	kan	søke	etter	nøkkelord	i	dokumentet.	Trykk	på	"Søk"	i
menyen,	det	virtuelle	tastaturet	vil	automatisk	dukke	opp	slik



at	du	kan	skrive	inn	søkeordet.	Trykk	deretter	bekreft.	
Tekstinnstillinger
Du	finner	følgende	alternativ	for	tekstinnstillinger:

Tekststørrelse
Du	kan	endre	størrelsen	på	skriften,	velg	mellom	20	ulike
størrelser.
Skrifttype
Endre	tekstens	fonter	med	å	velge	den	fontfamilie	du
ønsker.	
Linjeavstand
Du	kan	øke	eller	minske	linjeavstanden	i	teksten.
Marginer
Velg	størrelse	på	marginene.
Innretting
Bestem	selv	hvilken	innretting	du	ønsker.		Velg	mellom
venstrestilt	tekst	eller	at	den	flyter	fra	venstre	til	høyre	i
margen	(radbryting).
Orginaloppsett
Aktivere	eller	deaktivere	forlagets	orginaloppsett.



Under	"Avanserte	innstillinger”	finner	du
følgende	alternativ...

Skrifttype:	Velg	den	skrifttypen	som	du	ønsker.	
Orddeling:	Marker	dette	alternativ	for	å	dele	teksten,
for	å	minske	luker	i	teksten.
Fet	stil:	Marker	dette	alternativet	hvis	du	ønsker	at
teksten	skal	vises	i	fet	stil.



Layout																																																																																	
																																																																	
Her	finner	du	visningsalternativene:	Sidehode,	vis
Sidenummer	og	Nattmodus.	

Å	lese	PDF-filer

Med	 normale	 innstillinger	 for	 PDF	 vil	 filen	 vises	 i	 sitt
orginaloppsett,	 og	 synlig	 på	 skjermen	 i	 sin	 helhet.	 Marginene	 for
PDF-filer	 kan	 beskjæres	 for	 å	 maksimere	 innholdet	 som	 vises	 på
siden.

Funksjonen	"Gjenflyt	tekst"	kan	aktiveres	for	å	gi	PDF-filen	et	mer
boklignende	 visningsoppsett.	 Teksten	 vil	 tilpasses	 etter	 skjermens
størrelse.	 Denne	 funksjonen	 finner	 du	 i	 lesemenyen	 når	 du	 har
åpnet	en	PDF-fil.

Statusfeltet	lengst	ned	viser	tittelen	på	dokumentet,	din	posisjon	i
dokumentet	 (aktuelle	 sider/totalt	 antall	 sider),	 og	 ditt
innzoomingsnivå	 i	 prosentandel.	 Statusfeltet	 kan	 gjemmes	 eller
vises	via	menyen.	

Zoom	med	to	fingre

Bruk	to	fingre	for	å	zoome	inn	eller	ut,	for	å	gjøre	PDF-siden	større
eller	mindre.	Ved	 innzooming	hentes	deler	av	dokumentet	utenfor
skjermen,	swipe	med	fingrene	(eller	bare	en	finger)	på	skjermen	for
å	forflytte	deg	på	siden.	

Lesemeny	for	PDF

Gå	til
Innholdsfortegnelse
Kommentarer
Søk

Zoom
Alternativer	for	zooming.	Når	teksten	er	valgt	vises	bare
prosentalternativene.	



Tilpass	side:	Tilpasser	siden	etter	skjermstørrelsen.
Tilpass	bredde:	Tilpasser	siden	etter	skjermbredden.	
Tilpass	høyde:	Tilpasser	høyden	etter	skjermhøyden.

Rotering
Alternativer	for	å	rotere	skjermen.
0°:	Viser	dokumentet	i	portrettmodus	(standard).
90°:	Viser	dokumentet	i	landskapsmodus	(90°	rotasjon).
Rotert:	Viser	siden	opp	og	ned.		
Gjenflyt	tekst
Flytt	om	på	teksten	slik	at	den	er	tilpasset	skjermens	størrelse
og	gir	deg	mulighet	til	å	forstørre	og	forminske	tekststørrelsen
(gjennom	å	zoome)	uten	at	deler	av	teksten	havner	utenfor
skjermen.
Beskjær	marginer
Dersom	dette	alternativet	er	aktivert	vil	marginene	beskjæres.
Størrelsen	på	innholdet	som	vises	på	skjermen	vil	dermed
maksimeres.	Vær	obs	på	at	visse	bilder	i	dokumentet	kanskje
ikke	vises.	
Vis	statusfelt
Vis	eller	gjem	statusfeltet	ved	PDF-filens	nederste	kant.		

7.4	Åpne	passordbeskyttet	dokument

Noen	 PDF-	 og	 ePub-dokumenter	 kan	 være	 passordsbeskyttet.
Dersom	du	åpner	slike	filer,	vil	det	virtuelle	tastaturet	og	skrivefelt
komme	opp>	 Skriv	 inn	 passordet	 og	 bekreft.	 Når	 du	 har	 validert
passordet	en	gang	vil	du	ikke	bli	spurt	om	det	igjen	i	samme	fil.	



8.	Bilder

Når	du	har	valgt	en	bildefil	som	du	vil	se	på	i	Biblioteket,	trykker
du	på	den	eller	på	"OK"	 for	å	åpne	 filen.	Bare	bildeformat	som	er
aktivert	 i	 "Vise	 filformat"	 i	 menyen	 i	 Biblioteket	 kan	 vises.
Bildeformatene	 som	 kan	 vises	 er:	 JPG,	 PNG,	GIF,	 BMP,	 ICO,	 TIFF,
PSD-filer.

8.1	Se	bilder

Når	du	trykker	på	en	bildefil	kommer	bildet	opp	på	skjermen.	Du
kan	swipe	med	fingrene	på	skjermen,	slik	at	du	kan	gå	fra	bilde	til
bilde.	Dersom	funksjonen	"2-	fingerrotasjon"	er	aktivert	kan	bildene
vises	både	i	stående	og	liggende	modus.	

Noen	bilder	kan	være	større	enn	skjermen.	I	så	fall	vil	sidepilene
vises	på	 sidene	av	bildet,	 slik	 at	 du	kan	 swipe	med	 fingrene	over
skjermen	(opp/ned/høyre/venstre/diagonalt)	 for	å	se	hele	bildet.	 I
dette	moduset	vil	du	ikke	kunne	hoppe	fra	bilde	til	bilde.

Indikatoren	 på	 sidens	 statusfelt:	 Nederst	 på	 skjermen	 kan	 du	 se
navnet	på	filen	og	zoomfaktoren.	

8.2	Bildemeny

Tilpass	til	skjermen:	Juster	bildets	størrelse	så	den	passer
skjermen.
Faktisk	størrelse:	Vis	bildet	i	originalstørrelsen.
Rotering:	Alternativ	for	å	rotere	skjermen.	Når	du	trykker	her
vil	en	undermeny	åpnes:

Automatisk	rotering:	Dette	alternativet	gjør	det	mulig
for	bildeviseren	å	automatisk	oppdage	om	bildene	skal
vises	stående	eller	liggende.	
0°:	Viser	bildet	i	portrettmodus	(standard).
90°:	Viser	bildet	i	landskapsmodus	(90°	rotasjon).

Vise	statusfeltet:	Gjem	eller	vis	statusfeltet	som	synes	lengst
ned	på	skjermen	og	viser	navnet	på	filen	og	zoomfaktoren.
Angi	som	skjermbeskytter:	Velg	bildet	som	din



skjermbeskytter.	Vises	i	hvilemodus.



9.	Skjermmodus

Dersom	 du	 ofte	 veksler	 mellom	 stående	 og	 liggende	 grensesnitt
kan	 du	 aktivere	 "2-fingerrotasjon".	 Trykk	 på	 Hjemknappen	 fra
førstesiden	 og	 velg	 "Meny"	 >	 Grensesnittsorientering.	 Du	 kan
deretter	 veksle	mellom	grensesnitt	 ved	 å	 rotere	med	 to	 fingre	 på
skjermen.	



10.	Wifi-tilkobling

Din	Adlibris	Letto	Frontlight	har	en	innebygd	Wifi-modul	som	gjør
at	du	kan	koble	til	et	trådløst	nettverk.	Når	du	kobler	til	et	trådløst
nettverk	 kan	 du	 bruke	 e-boksbutikken,	 laste	 ned	 bøker	 og
synkronisere	bilblioteket	ditt	med	kundekontoen	din.

10.1	Koble	til	et	trådløst	nettverk

Wifi-tilkoblingen	 starter	 når	 du	 går	 til	 e-boksbutikken	 eller
nettleseren	via	startsiden.	Du	kan	også	koble	til	Wifi	fra	startsiden
dersom	 du	 klikker	 på	 Hjemknappen	 og	 velger	 "Meny"	 >
"Innstillinger	 for	 trådløst	 nettverk".	 Wifi-modulen	 starter
automatisk	 og	 kommer	 til	 å	 forsøke	 å	 koble	 til	 et	 allerede
konfigurert	nettverk,	eventuelt	søke	etter	tilgjengelige	nettverk.	



10.2	Søk	etter	tilgjengelige	trådløse	nettverk

Når	du	kobler	til	et	trådløst	nettverk	kommer	en	meny	til	å	åpnes.
Menyen	 vil	 vise	 alle	 tilgjengelige	 trådløse	 nettverk.	 Trykk	 på	 det
nettverket	 du	ønsker	 å	 koble	 til.	Dersom	det	 valgte	nettverket	 er
beskyttet	vil	du	bli	spurt	om	et	passord,	og	det	virtuelle	tastaturet



vises	automatisk.	

10.3	Signalkvalitet	wifi

Dersom	signalkvaliteten	er	dårlig	eller	om	du	er	for	langt	unna	ditt
utgangspunkt,	 kan	 Adlibris	 Letto	 Frontlight	 miste	 tilkoblingen.	 En
advarsel	 vil	 komme	 opp,	 og	 du	 vil	 få	 muligheten	 til	 å	 velge	 et
tilgjengelige	nettverk.	Hvis	du	får	for	mange	timeout-meldinger,	bør
du	 gå	 nærmere	 ditt	 utgangspunkt	 eller	 å	 koble	 til	 et	 annet
nettverk.	

10.4	Gratis	surfesoner

Du	 kan	 koble	 til	 surfesoner	med	 gratis	 wifi	 f.eks.	 på	 biblioteker,
hoteller	eller	webcafeer.	Du	kan	bli	spurt	om	innloggingspassord.	I
så	fall	vil	internett	kobles	til	etter	du	har	oppgitt	passordet.	

10.5	Oppdateringer	og	nedlastinger

Hvis	nye	nedlastninger	eller	programoppdateringer	er	tilgjengelig,
vil	du	få	en	melding	om	dette	når	du	kobler	til	et	nettverk.	Du	kan
si	 nei	 til	 nye	 oppdateringer	 av	 enheten	 din,	 men
oppdateringsspørsmålet	vil	dukke	opp	igjen	neste	gang	du	kobler	til
internett.

Dersom	du	godkjenner	en	ny	oppdatering,	må	batteriet	ha	minst
60%	 levetid.	Oppdateringsprosessen	er	 helt	 automatisk	 og	 kan	 ta
flere	 minutter.	 Når	 du	 har	 godkjent	 oppdateringen	 venter	 du	 til
enheten	 er	 tilbake	 på	 startsiden.	Under	 denne	 prosessen	 kommer
en	 automatisk	 sekvens	 til	 å	 vise	 deg	 flere	 meldinger	 og
forløpsindikatorer.	

10.6	Deaktivere	wifi

Hvis	 du	 ønsker	 å	 slå	 av	wifi,	må	du	 gå	 til	 startsiden	>	Trykk	 på
Hjemknappen	og	velg	"Meny".	Når	menyen	dukker	opp,	 trykk	på
"Wifi-	innstillinger"	og	velg	"Deaktivere	wifi".	 	Hvis	du	bruker
Adlibris	Letto	Frontlight	i	hvilemodus	vil	wifi	avsluttes	automatisk.	





11.	Last	ned	bøker	til	din	Adlibris	Letto	Frontlight

Med	wifi-tilkobling	kan	du	direkte	laste	ned	e-bøker	til	din	Adlibris
Letto	Frontlight.	

11.1	Første	tilkobling	til	E-boksbutikken

11.1.1	Koble	til

Du	 kan	 gå	 direkte	 til	 butikken	 gjennom	 å	 trykke	 på	 feltet	 E-
boksbutikken	 (lengst	 ned	 på	 førstesiden).	 E-boksbutikken
oppdateres	jevnlig	for	å	vise	nye	bøker	og	spesialtilbud.



Du	 kan	 også	 åpne	 e-boksbutikken	 gjennom	 å	 trykke	 på
menyknappen.	Trykk	på	"Butikk"	i	hovedmenyen:



11.1.2	Wifi-tilkobling

For	 å	 kunne	 besøke	 e-boksbutikken	 må	 Adlibris	 Letto	 Frontlight
være	koblet	til	et	trådløst	nettverk.	Hvis	du	ikke	allerede	har	koblet
til	 et	 nettverk,	 eller	 om	 det	 ikke	 lenger	 er	 tilgjengelig,	 kommer
lesebrettet	 til	 å	 vise	 alle	 tilgjengelige	 nettverk.	 Velg	 det	 trådløse
nettverket	du	ønsker.	Dersom	ditt	nettverk	er	passordbeskyttet,	må
du	angi	passordet	i	skrivefeltet	som	dukker	opp.	

11.1.3	Adobe-ID	og	autorisering	av	Adlibris	Letto	Frontlight	med	eksisterende
konto.

Dersom	du	ikke	har	en	Adobe-ID	kan	du	registrere	deg	og	skape
en	via	https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm	>
Trykk	på	"Get	an	Adobe-ID".	

Den	 unike	 indentifikasjonen	 (e-postadresse/	 passord)	 gjør	 det
mulig	 å	 laste	 ned	 DRM-beskyttede	 bøker.	 Dersom	 du	 allerede	 er
koblet	 til	 en	Adobe-ID,	 logger	du	 inn	 (din	e-postadresse/	passord)
når	du	laster	ned	en	slik	bok	for	første	gang.	

Dersom	du	ikke	husker	dine	innloggingsdetaljer	kan	du	trykke	på
følgende
link	https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm	>	Trykk
så	på	"Forgot	password?"	>	Fyll	i	din	e-postadresse	og	trykk	på
"Send"	>	Du	vil	få	et	midlertidig	passord	på	e-post;	trykk	på	det	og
registrer	passord	på	nytt.

11.2	Last	ned	bøker

1.	 Søk	etter	ønsket	bok	eller	bla	blandt	kategoriene	og
kampanjene.	Trykk	på	bokomslaget	og	velg	mellom	faktura-	og

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm
https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm


kortbetaling	(Visa/Mastercard).	
Hvis	du	velger	faktura,	vil	kjøpet	gjennomføres
umiddelbart.	Fakturaen	sendes	gratis	til	e-postadressen	i
din	kundekonto.	
Hvis	du	velger	kortbetaling,	må	du	begynne	med	å	registere
dine	kortdetaljer.
Hvis	du	velger	kortbetaling	og	er	knyttet	opp	mot	et
kontokort	på	din	kundekonto,	kan	kjøpet	gjennomføres
umiddelbart.	

2.	 Kjøpeknappen	vil	bli	erstattet	av	leseknappen	når	kjøpet	et
gjennomført.	Trykk	på	den,	og	boken	vil	lastes	ned	og	åpnes
umiddelbart.

Trykk	 på	 Leseknappen	 for	 å	 åpne	 nedlastningsvinduet.	 Vent	 til
nedlastingen	er	helt	klar.	Dersom	du	ønsker	det,	kan	du	vente	med
å	 laste	ned	boken	 til	 senere.	Etter	gjennomført	kjøp	 finnes	boken
tilgjengelig	for	nedlasting	i	Biblioteket	>	Trykk	på	bokomslaget	for	å
lese	boken.



Viktig:	Nye	filer	lastes	automatiskt	ned	i	Adlibris	Letto	Frontlights	undermappe
"Digital	Editions".	De	nye	filene	legges	til	i	ditt	Bibliotek	og	vil	synes	først
i	biblioteksfeltet	på	startsiden.

11.3	Andre	e-boksbutikker

Adlibris	har	en	"åpen"	policy.	Du	kan	laste	ned	e-bøker	fra	nesten



hvilken	 som	 helst	 butikk.	 Selv	 om	 Adlibris	 Letto	 Frontlight	 har
Adlibris	e-boksbutikk	integrert,	kan	du	også	laste	opp	e-bøker	som
du	 kjøper	 i	 andre	 butikker.	 Du	 kan	 overføre	 bøkene	 fra
datamaskinen.	 Tenk	 på	 at	 boken	må	 ligge	 i	 undermappen	 "Digital
Editions".	Om	du	har	spørsmål	kan	du	kontakte	Adlibris	kundservice
på	kundeservice@adlibris.com

11.4	Gå	tilbake	til	Førstesiden

Trykk	på	Hjemknappen	og	 trykk	på	"Hjem"	 i	 hovedmenyen	 som
vises.



12.	Internett	og	nettleser

Adlibris	 Letto	 Frontlight	 kan	 kobles	 til	 trådløst	 Internett.
Nettleseren	er	tilgjengelig	fra	førstesiden	via	feltet	E-boksbutikken.
Trykk	på	linken	"surfe"	for	å	gå	til	nettleser,	linken	finner	du	lengst
oppe	til	høyre	i	feltet	E-boksbutikken.	

12.1	Nettleser

Lesebrettets	nettleser	har	et	lignende	nettlesergrensesnitt	som	på
en	datamaskin.	Du	finner	navigeringsfeltet	høyst	oppe	på
skjermsiden:	et	URL	adressefelt	og	4	valgknapper:	Tilbake,
Fremover,	Favoritter	og	Hjem.	Dersom	du	ønsker	å	angi	en	ny	URL,
trykker	du	på	adressefeltet	og	det	virtuelle	tastaturet	vil	automatisk
komme	opp.	Trykk	Enter	for	å	gjennomføre	søket.	

12.2	Internettmeny

Trykk	på	Hjemknappen	når	du	befinner	deg	 i	nettleseren,	velg	så
Meny.	Du	finner	følgende	alternativer:

Startside:	Gå	tilbake	til	nettleserens	startside.	
Åpne:	Skriv	inn	en	URL-adresse.
Oppdatere:	Oppdatere	nåværende	side.
Tilbake:	Gå	tilbake	til	forrige	side	i	navigeringshistorikken.		
Framover:	Gå	til	neste	side	i	navigeringshistorikken.	
Wifi-innstillinger
Søk	etter	tilgjengelig	nettverk
Finn	oppdateringer:	Kontrollere	at	din	Adlibris	Letto
Frontlight	har	de	siste	oppdateringene.

12.3		Å	skrive	tekst

I	 visse	 situasjoner	 kan	 du	 bli	 bedt	 om	 å	 skrive	 inn	 tekst	 i	 et
redigeringsfelt	 (innlogging,	 søkeområder,	 osv).	 Trykk	 på
redigeringsfeltet	 så	 vil	 det	 virtuelle	 tastaturet	 (se	 Det	 virtuelle
tastaturet)	 automatisk	 komme	 til	 syne	 i	 den	 nederste	 delen	 av
skjermen.



12.4	Favoritter

Hvis	du	ønsker	å	legge	en	nettside	til	Favoritter,	trykker	du	på	den
lille	stjernen	lengst	oppe	på	skjermen.	Internettmenyen	vil	komme
opp,	 og	 du	 velger	 "Legg	 til	 Favoritter".	 Det	 virtuelle	 tastaturet
kommer	 til	 syne	 og	 du	 kan	 navngi	 favorittsiden.	 Når	 du	 har
bekreftet	dine	endringer	vil	nettsiden	vises	som	en	favoritt	i	listen.
Hvis	 du	 ønsker	 å	 slette	 en	 favoritt	 trykker	 du	 på	 papirkurven	 og
bekrefter	slettingen.

12.5	Gå	tilbake	til	Førstesiden	i	Adlibris	Letto	Frontlight

Trykk	på	Hjemknappen	og	velg	"Hjem".	

12.6	Zoom	inn/ut

Du	kan	 zoome	 inn	eller	ut	på	 skjermen,	 (se	Pekeskjerm	 for	mer
informasjon).	

12.7	Forflytte	deg	på	siden	(panorere)

Swipe	 (opp,	 ned,	 høyre,	 venstre	 eller	 diagonalt)	 for	 å	 flytte
visningsvinduet.	

12.8		Å	laste	ned	filer

Når	 du	 har	 valgt	 å	 laste	 ned	 en	 fil	 fra	 en	 nettside	 vil	 en
meldingsrute	 med	 nedlastingsinformasjon	 dukke	 opp.	 Når
meldingsruten	forsvinner,	er	filen	nedlastet.	

Viktig:	Nye	filer	hentes	automatisk	til	Adlibris	Letto	Frontlights	undermappe
"Digital	Editions".		De	nye	filene	legges	til	i	ditt	Bibliotek	og	vil	synes	først	i
biblioteksfeltet	på	startsiden.	



13.	Autorisere	din	Adlibris	Letto	Frontlight

For	å	kunne	laste	ned	innhold	som	beskyttes	med	Adobe	DRM	må
du	autorisere	din	Adlibris	Letto	Frontlight.	

Autoriseringsprosessen	 skjer	 første	 gang	 du	 forsøker	 å	 laste	 ned
en	 Adobe	DRM	bok.	 Trykk	 på	 leseknappen	 etter	 gjennomført	 kjøp
(eller	på	bokomslaget	i	Biblioteket)	og	koble	til	Wifi	>	Du	vil	bli	bedt
om	å	logge	inn	med	din	Adobe-ID	(e-postadresse/passord).	Hvis	du
ikke	 har	 en	 Adobe-ID	 fra	 før,	 må	 du	 opprette	 en	 via	 denne
linken	 https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm	 >	 Trykk	 på
"Get	an	Adobe-ID"	og	registrer	en	konto.

Denne	innloggingen	vil	autorisere	enheten	din,	slik	at	du	kan	laste
ned	 og	 lese	 Adobe	 DRM	 krypterte	 bøker.	 Autoriseringer	 kobler
enheten	til	en	unik	ID	som	heter	Adobe-ID	(en	Adobe-konto	består
av	din	e-postadresse	samt	passord).

For	å	kunne	overføre	Adobe	DRM	bøker	fra	din	datamaskin	må	du
å	 gå	 via	 programmet	 Adobe	 Digital	 Editions.	 Før	 du	 kan	 overføre
bøker	 til	 ditt	 lesebrett,	må	du	 først	 autorisere	 din	 datamaskin	 via
programmet	 og	 deretter	 din	 Adlibris	 Letto	 Frontlight	 (les
hvordan	her)

13.1	DRM

DRM	(Digital	Rights	Management)	er	programvarebeskyttelse	som
krypterer	 filer	 med	 en	 unik	 ID.	 Denne	 ID	 er	 tilkoblet	 din	 enhet.
Visse	filer	beskyttes	av	DRM	og	for	å	åpne	de	må	du	ha	en	Adobe-
ID.	

13.2	Adobe-ID/Adobe	DRM

DRM-systemet	 som	 brukes	 ved	 nedlastinger	 i	 Adlibris	 Letto
Frontlight	 og	 fra	 din	 datamaskin	 er	 utviklet	 av	 Adobe.
Brukeridentifikasjonen	 for	 autorisering	 av	 enheten	 kalles	 derfor
Adobe-ID.	Adobe-ID	er	e-postadressen	og	passordet	som	du	oppgav
da	 du	 opprettet	 en	 konto	 på	 Adobes	 hjemmeside.	 Visse	 e-

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm


boksbutikker	bruker	andre	 systemer	enn	Adobe	DRM.	Hvis	du	har
andre	spørsmål	om	DRM-System,	kan	du	kontakte	Adobes	support
eller	vår	kundeservice.	

Obs:	Når	du	har	logget	inn	med	Abobe-ID	og	din	Adlibris	Letto	Frontlight	har	blitt
autorisert	trenger	du	ikke	logge	inn	igjen	senere.	For	å	autorisere	din	enhet	med	en
annen	konto	må	du	starte	enheten	på	nytt,	eller	kontakte	vår	kundservice	på
kundeservice@adlibris.com.	Hvis	du	har	glemt	din	innloggingsinformasjon,	trykk	på
linken	https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm	>	Deretter,	velg
"Forgot	password?".

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm


14.	Overfør	bøker	fra	din	datamaskin

Du	kan	også	 laste	ned	e-bøker	 til	din	datamaskin	og	overføre	de
til	Adlibris	Letto	Frontlight	med	hjelp	av	UBS-kabelen.	

14.1	Installere	Adobe	Digital	Editions	(ADE)

Via	 datamaskinen:	 Gå	 til	 http://www.adobe.com/products/digital-
editions.html	>	Last	ned	og	installer	ADE.

14.2	Åpne	ADE

Når	du	 innstallerer	Adobe	Digital	Editions	må	du	koble	til	Adlibris
Letto	Frontlight	med	USB-kabelen.	

Det	kreves	at	du	autoriserer	enheten	din	for	å	kunne	lese	Adobe-
DRM	beskyttet	(kryptert)	innhold	på	lesebrettet	ditt.	

Adlibris	 Letto	 Frontlight-ikonet	 vises	 til	 venstre	 i	 biblioteket	 (på
visse	 datamaskiner	 kan	 det	 stå	 Cybook),	 dette	 tyder	 på	 at
lesebrettet	kjennes	igjen	av	ADE.	

14.3	Overfør	e-bøkene	via	ADE	til	din	Adlibris	Letto
Frontlight

Når	 du	 laster	 ned	 en	 e-bok	 til	 ADE	 legges	 den	 til	 programmets
bibliotek.	For	å	overføre	e-boken	til	Adlibris	Letto	Frontlight:

1.	 Åpne	ADE	og	tilkoble	Adlibris	Letto	Frontlight	til	din
datamaskin.	Svar	"Ja"	på	spørsmål	som	dukker	opp	på
lesebrettets	skjerm	(hvis	du	vil	ha	mulighet	til	å	legge	til	og	ta
bort	filer).

2.	 ADE	vil	kjenne	igjen	enheten	og	et	ikon	kommer	opp	på	venstre
side	av	biblioteket.	

3.	 Trykk,	dra	og	slipp	e-boken	fra	biblioteket	i	ADE	(boken	ligger	i
All-items")	til	Adlibris	Letto	Frontlight-ikonet.	E-boken	spares	i
Adlibris	Letto	Frontlights	undermappe	"Digital	Editions".

http://www.adobe.com/products/digital-editions.html


For	 å	 overføre	 en	 Adobe	 DRM	 bok	 må	 du	 å	 autorisere
datamaskinen	og	enheten	først:	

1.	 Åpne	ADE	>	Klikk	på	"Hjelp"	i	menyen	>	Klikk	på	"Authorize
computer"	og	fyll	inn	innloggingsdetaljene	til	din	Adobe-ID	(e-
postadresse	og	passord).	Hvis	du	ikke	har	en	Adobe-ID	fra	før
må	du	opprette	en.	Dette	kan	du	gjøre	ved	å	trykke	på	linken
"Create	an	Adobe-ID"	i	innloggingsmenyen.	

2.	 Koble	til	Adlibris	Letto	Frontlight	via	USB-kabel	>	Adlibris	Letto
Frontlight-ikonet	dukker	opp	til	venstre	i	biblioteket,	trykk	på
denne	>	velg	tannhjulikonet	og	deretter	"Authorize	device"	>
Vertifiser	gjennom	å	trykke	på	"Authorize	device"-vinduet	som
kommer	opp.

3.	 Følg	så	instruksjonene	ovenfor.	

Viktig:	Autorisering	av	Adlibris	Letto	Frontlight	via	datamaskinen	tillater	bare
overføringer	fra	DRM-beskyttet	innhold	til	enheten.	For	å	laste	ned	en	fil	direkte
til	Adlibris	Letto	Frontlight	må	enheten	autoriseres	ved	første	nedlastingstilfellet.
Ta	gjerne	en	titt	på	avsnittet	Autorisere	din	Adlibris	Letto	Frontlight.



15.	Håndtere	din	Adlibris	Letto	Frontlight

15.1	Strømhåndtering

>	Lad	batteriet

For	å	 lade	Adlibris	Letto	Frontlight	må	du	koble	 lesebrettet	 til	en
datamaskin	 ved	 hjelp	 av	 den	 medfølgende	 USB-kabelen.	 Du	 kan
også	 koble	 USB-kabelen	 til	 en	 vegglader	 (kjøpes	 i	 nærmeste
elektronikkbutikk)	og	deretter	koble	veggladeren	til	et	el-uttak.	Når
batteriet	lades	vil	en	rød	ladelampe	lyse	på	undersiden.	

For	å	sikre	at	batteriet	alltid	har	strøm,	kan	det	være	 lurt	å	 lade
lesebrettet	litt	nå	og	da.	Når	batteriet	er	fulladet	avbrytes	ladingen
automatisk.

>	Strømsparetips

Dersom	du	er	avhengig	av	batteridrift	over	lengre	tidsperioder	kan
du	maksimere	batteriets	brukertid	ved	å	følg	disse	instruksjonene:

Slå	av	Adlibris	Letto	Frontlight	når	den	ikke	brukes.
Vi	anbefaler	sterkt	å	aktivere	"Automatisk	avstenging"
(hvilemodus),	som	effektivt	sparer	batteri.
Steng	av	wifi	når	du	ikke	kjøper	e-bøker	i	E-boksbutikken	eller
synkronsierer	Biblioteket.
Frontlight-funksjonen	forbruker	batteritid,	det	kan	være	lurt	å
slå	den	av	når	det	ikke	er	behov	for	funksjonen.	

15.2	Håndtering	av	lagringsminne

Ytterligere	lagringsminne

Bruk	et	microSD-kort	for	å	øke	lagringsminnet	eller	overfør	store
filer	mellom	Adlibris	Letto	Frontlight	og	andre	enheter.	MicroSD	HC
(High	Capacity)-kort	støttes.	

15.3	Tilbakestille



Iblant	 kan	 du	 være	 nødt	 til	 å	 tilbakestille	 din	 Adlibris	 Letto
Frontlight.	 	 Tilbakestillingen	 av	 Adlibris	 Letto	 Frontlight	 ligner	 en
omstart	av	din	datamaskin.	Den	stopper	alle	program	som	kjøres	og
operativsystemet,	men	sletter	ikke	data	eller	minne.

Tilbakestill	med	hjelp	av		av/på-	knappen

For	 å	 tilbakestille	 din	 Adlibris	 Letto	 Frontlight:	 Trykk	 på	 av/på-
knappen	 og	 hold	 den	 inn	 i	 10	 sekunder.	 Adlibris	 Frontlight	 er	 nå
avsluttet	 (skjermsparen	 vises	 på	 skjermen).	 Trykk	 på	 	 på	 av/på-
knappen	igjen,	denne	gangen	holder	du	i	2	sekunder>	Adlibris	Letto
Frontlight	starter	om	igjen.	



16.	Tekniske	Spesifikasjoner

Størrelse:	116	x	155	x	8	mm	(4.6"	x	6.1"	x	0.31")
Vekt:	6.7	oz	-	190	g	(inklusive	batteri)
Skjerm:
6"	E	Ink®	HD-skjerm
Lesbar	i	dagslys
Oppløsing:	758	x	1024	(HD	-	213	dpi)
Multi-touch	kapasitet	pekskjerm	(fingre	eller	tilpasset	lesebrett
penner).
16	stk	gråtoner
Frontlightsystem:
Usynlig	laminert	lysledende	film		
Fremre	belysning	gjennom	lysdioder				
Anti-refleks	teknologi
Lagringsminne:	4	GB
(tilgjengelig	kapasitet	kan	variere,	en	del	av	minnekapasiteten	er
reservert	systemet).
Prosessor:	Cortex	A8	1	GHz
Oppkoblingsmuligheter:
USB	Client	(v2.0)	-	Micro	USB-kontakt
microSDHC	kortplats
Wifi	b/g/n
Batteri:
Innebygget	oppladbart	Li-Polymer	batteri	(1900	mAh)
Tilbehør:	USB-kabel	for	synkronisering	og	lading
Operativsystem:	Linux
Program:
Boo	Reader	-	Bookeens	e-boklesere	for	multiformat	
Adobe®	Reader®	Mobile
Støtter	tekstformat:	ePub,	PDF,	HTML,	TXT,	FB2,	DJVU
Støtter	bildeformat:	JPG,	GIF,	PNG,	BMP,	ICO,	TIF,	PSD



17.	Ytterligere	informasjon

17.1	Tilbehør

Kontakt	 din	 forhandler	 eller	 besøk	 www.adlibris.com	 for	 å	 se
tilgjengelig	tilbehør	til	Adlibris	Letto	Frontlight.

Garantien	gjelder	ikke	ved	bruk	av	tilbehør	som	ikke	passer.

Kontakt	Adlibris:	www.adlibris.com

Adobe	og	Reader	er	varemerker	som	tilhører	Adobe	Systems	Inc.
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