Meröppet varje dag 06.00 - 21.00
Komma in och ut

1. Sätt bibliotekskortet i streckkodsläsaren
2. Tryck din pinkod på knappsatsen
3. När den gröna lampan på knappsatsen tänds
kan du öppna dörren
4. När du lämnar biblioteket se till att dörren går i
lås

När biblioteket stänger

Högtalarsystemet varnar i god tid innan biblioteket
stänger kl. 21.00. Larmet kopplas på automatiskt
ett par minuter efter stängning.

Låna och återlämna

Du lånar och lämnar tillbaka i låneautomaten.
Följ instruktionerna på skärmen. Kontrollera att alla
titlar kommer upp på skärmen. Du kan betala
eventuella avgifter under våra bemannade
öppettider. Biblioteken i Ale är kontantfria, endast
kortbetalning fungerar.

Hämta reservationer

Reserverade böcker finns i särskild hylla sorterade
i nummerordning efter ditt låntagar-id. Ditt låntagar-id hittar du i ditt reservationsmeddelande eller
i låneautomaten: Mina lån / Att hämta. Glöm inte
att låna böckerna i låneautomaten!

Ansvar och trivsel

Du kan ta med dig familj och vänner men du tar
personligt ansvar för dem du släpper in.
Plocka undan efter dig. Biblioteket ansvarar inte för
kvarglömda eller förlorade föremål.

+ pinkod =

Trådlöst nätverk
•
•

Välj nätverket ”Ale fria WiFi” .
Öppna en webbläsare, surfa till valfri sida och anslut
genom att klicka på OK-knappen.

Välkommen till ditt
meröppna bibliotek

Skriva ut och kopiera

Du måste ha ett särskilt utskrifts- och kopieringskort för att kunna
skriva ut och kopiera när biblioteket är obemannat. Kortet kostar
100 kronor. 70 kronor kan du skriva ut och kopiera för. Du kan sedan
fylla på kortet med valfritt belopp. Kopior/utskrifter kostar olika
beroende på färg och storlek. Prislista finns vid
skrivaren/kopiatorn.
Utskrift från bibliotekets dator
När du begärt utskrift kommer en inloggningsruta upp på skärmen.
Skriv in numret som står i hörnet på ditt utskriftskort. Gå sedan till
skrivaren och läs av kortet på kortläsaren. Välj ”Pull print” i displayen
och sedan ”Print”.
Kopior
Läs av ditt kort på skrivarens kortläsare. Välj ”Kopiering” i
displayen. Kopiatorn är förinställd på svartvitt och A4. Om du vill ha
annat format eller färgkopior, ändra på displayen.
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