
Lägga böcker i appen/Bokhyllan när du söker efter böcker från legimus.se  

Du får böckerna till appen, genom att från sökresultatet klicka på knappen Bokhyllan. 
Böckerna hamnar i appen och du kan lyssna direkt eller ladda ner dem.  

 

Lägga böcker i appen: 

1. Logga in på legimus.se med Användarnamn och Lösenord 

2. Sök efter boken genom Sökrutan: 

  
eller 

 

3. välj Utökad katalogsökning: 

 
 och fyll i önskat fält  

 

Vill du söka efter talbok med text: 

 

Välj Medietyp: Talbok med text och klicka på Sök 

 
 

4. I träfflistan klickar du på knappen Bokhyllan för att lägga till boken i appen. 

Knappen finns under informationen om boken.  

 

     
                

5. Öppna appen och uppdatera Bokhyllan, så ska boken finnas där.  

6. Klicka på boken så startar uppläsningen! 



Ladda ner boken eller läsa strömmande? 
När du börjar läsa läser du strömmande. Då måste du ha tillgång till nätet. Beroende 
på vilket abonnemang du har kan det kosta pengar.  

 
Ladda ner boken 

Bokens filer sparas i din telefon eller platta och du kan lyssna utan tillgång till nätet. 

1. Klicka på knappen med tre linjer bredvid boken 

2. En meny visas, välj Ladda ner 

3. Ett meddelande visas som talar om hur stor boken är, klicka OK 

4. Nu startar nedladdningen 
 

När nedladdningen är klar visar stapeln 100% och ett meddelande 

talar om att nedladdningen är klar. 

Nu kan du läsa boken offline och behöver inte vara uppkopplad! 

 

 
 
 
Ta bort boken från Bokhyllan/appen: 

När du har läst klart en bok tar du bort den från appen: 

1. Klicka på knappen bredvid boken. 
2. En meny visas, välj Ta bort från bokhyllan.  

                                                 

Om du har laddat ner en bok till offline kan du välja att ta bort 

de nedladdade filerna.  

1. Klicka på knappen bredvid boken. 
2. En meny visas, välj Ta bort nedladdad fil. 

Boken syns fortfarande, men är inte längre nedladdad.  

 
 

 


