
Vejledning til download og læsning af e-bøger 
fra Lisbeth Tordendahl, (alle er i PDF-format): 

 

MAC og PC: 

1. Du skal have et program, der kan læse PDF-filer, fx Acobate Reader. Det 
kan downloades gratis her: https://get.adobe.com/dk/reader/ 

2. Klik på det link du modtager i din ordrebekræftelse, sendt til din mail 
umiddelbart efter købet – så starter overførslen.

 
3. På MAC er filen nu gemt i Overførsler på PC i Overførte filer. 
4. Når du har fundet filen – den ligger øverst i oversigten – kan du a) åbne 

den ved at dobbeltklikke b) trække den ud på skrivebordet eller c) 
markér den og højreklikke, vælge ”Åbn i” og vælg så hvor du ønsker at 
gemme den, fx i iBooks på MAC eller i en særlig mappe du laver til e-
bøger. 

5. Når du har bogen åben i iBooks, kan du bladre i bogen ved at ”slide” 
med fingeren og forneden kan du se en bjælke med alle bogens sider, så 



du nemt kan ”slå op” på en bestemt side/opskrift:

 
6. Har du bogen åben i Acrobate Reader, kan du indsætte dine noter med 

gule sedler i bogen: 

 

 

 

 

iPhone – iPad: 

1. Klik på linket i din ordrebekræftelse, på samme måde som hvis du skulle 
hente til computer. Se ovenover. 

2. Filen åbner og du ser de første sider. 
3. Øverst oppe er der en bjælke, der giver dig mulighed for at vælge 

hvordan du vil åbne bogen, enten i iBooks, så klikker du øverst til højre 
(OBS - dette anbefales, da iBooks automatisk gemmer en kopi så du 
altid har adgang til bogen) eller i en af de andre muligheder du har, så 



vælger du ”Åbn i…” øverst til venstre:

 
4. Hvis bjælken forsvinder inden du har gemt bogen i iBooks, klikker du 

blot på skærmen, så kommer bjælken frem igen. 
5. Nu har du din bog liggende i iBooks. 

 

Androids telefoner: 

1. Klik på linket i din ordrebekræftelse, på samme måde som hvis du skulle 
hente til computer. Se ovenover. 

2. Filen overføres til din Download folder. 
3. Androids telefoner har sædvanligvis installeret en app til læsning af PDF-

filer. Kan du ikke finde en app til at åbne PDF’en med, kan du downloade 
en fra Google Play Store – søg efter ”PDF file manager”. 

4. Klik på PDF-filen for at åbne den. Første gang får du vist en liste af apps 
og du skal vælge, hvilken du vil bruge. Fremover åbner filen i denne app. 

 

 

Rigtig god fornøjelse med e-bøger fra Lisbeth Tordendahl & Wisefood 

 
 


