När det inte fungerar
Kan du inte låna om kan det bero på det här:
•

Det är kö på boken.

•

Boken har lånats om tre gånger, vilket är max antal gånger.

•

Att det finns avgifter att betala. Har du en avgift på 150 kronor
eller mer kan du inte låna om.

• Så kallade fjärrlån kan inte lånas om på webben, kontakta ditt
bibliotek för att få hjälp med det.

4 Hjälp att hålla koll

SÅ GÖR DU

Låna om

Få påminnelse innan lånetiden går ut
•

Gå till sidan Mina uppgifter, som
du också hittar under Mina sidormenyn.

•

Klicka på pilen vid rubriken Meddelanen.

•

Längre upp under Användarprofil
för... ställer du in om du vill ha smspåminnelse genom att klicka i rutan
Ta emot SMS, annars får du påminnelsen via e-post.

www.bibliotekvarmland.se
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1 Logga in först

3

Låna om

Ha pinkoden till hands

Alla böcker samtidigt

•

Gå till www.bibliotekvarmland.se

•

Klicka på figuren högst upp på sidan.

•
•

•

Skriv in ditt personnummer och din pinkod i inloggningsfälten.

•

Klicka på OK.

Klicka i rutan högst upp.
Klicka sedan på knappen
Låna om markerade uppe
på sidan.

Flera böcker i taget
Har du ingen pinkod?
Har du ingen pinkod kan du hämta en på närmaste
bibliotek. Ta med legitimation.

2 Gå till Mina lån

•
•

Klicka i rutan vid titlarna du
vill låna om.
Klicka sedan på knappen
Låna om markerade uppe
på sidan.

En bok i taget

När du har loggat in syns den skära menyn för Mina sidor högst
upp på sidan.

•

Klicka på den gröna knappen Låna om vid varje bok.

I mobilen eller surfplattan
• Fäll ut menyn genom att klicka på den

Fungerade det?

• Klicka på Mina lån/låna om.

I datorn
• Kilcka direkt på Mina lån/låna om
i den skära menyraden.

www.bibliotekvarmland.se

På skärmen ser du ett meddelande
om vilka titlar du har lånat om. Du
ser också om det av någon anledning inte fungerade (läs mer om
detta på nästa sida).

www.bibliotekvarmland.se

