Luisterbieb
Handleiding

Download de LuisterBieb uit
de Play of App store
Wanneer je de app opent, krijg je het
Actueelscherm te zien. Dit scherm komt
maar 1x per 24 uur te voorschijn en bevat
nieuws over de LuisterBieb.

Eerste gebruik van de
LuisterBieb: inloggen
De eerste keer dat je de app opent, kom
je op dit Welkomscherm. Als je de app
eerder hebt gebruikt, log je in met je
e-mailadres (fig. 1). Daarna kun je je
bibliotheeklidmaatschap koppelen aan
de LuisterBieb (fig. 2).
Als je geen lid van de Bibliotheek bent,
beantwoord je de vraag of je lid bent van
de Bibliotheek in het eerste scherm met
nee en kom je, net als wanneer je wel
je lidmaatschap gekoppeld hebt, in het
menu. (fig. 5).

Het koppelen van de LuisterBieb aan je bibliotheeklidmaatschap
Met je pasnummer en pincode of je
e-mailadres en wachtwoord kun je een
geldig bibliotheek-lidmaatschap koppelen aan de LuisterBieb. Je kunt dan alle
luisterboeken beluisteren (fig. 2).

Eerste gebruik van de
LuisterBieb: registreren
Wanneer je de LuisterBieb voor het eerst
gebruikt, kies je op het Welkomscherm
voor registreren (fig. 3). Voordat je je gaat
registreren krijg je eerst de mogelijkheid
om je bibliotheeklidmaatschap te koppelen, maar dat hoeft (nu nog) niet: het kan
ook op een later moment (fig. 2). Hierna
kom je in het registratiescherm. Na het
registreren krijg je een activeringse-mail
met een link. Na het aanklikken van de
link kom je éénmalig in het uitlegscherm
van de Luisterboeklabels (fig. 4).

De drie verschillende labels
van de LuisterBieb
De luisterboeken in de app zijn verdeeld
in drie categorieën (fig. 4):
•

Oranje label: dit zijn premiumtitels
voor leden van de Bibliotheek met
een geldig lidmaatschap. Je kunt
maximaal 10 titels voor 3
weken lenen. Na het verlopen van de
leenperiode kun je het luisterboek
niet meer beluisteren. Je kunt deze
dan verlengen of
verwijderen.

•

Grijs label: titels die vrij voor iedereen
te beluisteren zijn, lid of geen lid.

•

Wit label (promotietitel). Dit zijn
premiumluisterboeken die voor een
korte periode vrij voor iedereen te
beluisteren zijn.

Het Menu
Het menuscherm toont (fig. 5):

•

Beheerfunctie (in Mijn LuisterBoeken:
hier kun je je gedownloade luisterboeken verlengen (als je een geldig
lidmaatschap hebt) of uit de app
verwijderen (fig. 7).

•

Mijn luisterboeken: hier staan alle
luisterboeken gerangschikt op label
en resterende leen periode.

•

Alle beschikbare luisterboeken in de
verschillende genres met het bijbehorende label

•

Een zoek- en filterfunctie (rechts van
het woordje menu, fig. 6).

Het downloaden van een
luisterboek
Je kunt van elke titel eerst een fragmentje beluisteren. Wanneer je een titel
hebt gekozen om te downloaden, klik je
op de download knop (fig. 8). Het luisterboek wordt nu in de app gedownload
(alleen via Wifi). Dit proces kun je volgen
in Mijn LuisterBoeken (fig. 9).

Wanneer het eerste hoofdstuk gedownload is, kun je al luisteren. De download
van de rest van het luisterboek gaat
gewoon door. De bestanden blijven in de
app en kunnen niet op een extern geheugen geplaatst of doorgestuurd worden.

De speler
De speler (fig. 10) heeft veel functies om
het gebruiksgemak en luisterplezier zo
groot mogelijk te maken, van boven naar
beneden:

•

Metadata over het luisterboek

•

Volumeregelaar

•

Afspeeltijdbalk met regelaar

•

30 sec. terugspoelen, terug naar begin track, afspeelknop, naar het eind
track (bij iPhone), versnellen of langzamer afspelen.

•

Info over het luisterboek, slaaptimer
maken van bladwijzer.

•

Linksboven klikken om terug naar het
menu te gaan.

•

De zes horizontale streepjes rechts
boven het scherm brengen je in de
inhoudsopgave en in het bladwijzermenu. Bij aanklikken kom je op het
betreffende hoofdstuk of de bladwijzer.

Voor verdere vragen of contact: https://www.kb.nl/kbhtml/luisterbieb/faq.html

