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Dito manual 
Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med 

att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns e-

bokstjänst dito. På dito.se hittar du 100-tusentals svenska och internationella e-böcker. Här hittar du 

både fackböcker, skönlitteratur och internationella bestsellers. 

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.  

För en mer detaljerad manual kan du läsa manualen direkt i din surfplatta under menyvalet  

eller surfa till http://www.sony.se/support/sv/product/PRS-T2 och hämta en svensk manual där. 

 

Det här är Sony Reader PRS-T2 
Sony Reader PRS-T2 är en läsplatta med e-ink-baserad skärm för e-bokläsning. Till skillnad från 

surfplattorna (som till exempel Samsung Galaxy Tab) har skärmen på läsplattan ingen 

bakgrundsbelysning, ingen färgåtergivning och kan inte visa rörliga bilder. Den är däremot extremt 

energisnål och plattan har därför flera gånger bättre batterilivslängd än surfplattorna. Skärmen 

reflekterar även ljus på ett annat sätt och är därför ofta mycket behagligare att använda utomhus än 

de flesta surfplattor eller mobiltelefoner. 

Detta kan du använda Sony Reader till: 

 Läsa internationella och svenska e-böcker (i ePub eller PDF-format) 

 Läsa Word-dokument 

 Visa svartvita foton/bilder 

 Surfa på internet med WiFi 

 Anteckna i e-böcker samt slå upp ord i böcker i inbyggda ordlistor 

 Dela vad du läser till Facebook och Evernote (där du kan spara dina anteckningar från böcker 

du läst som synkas med din dator, smartphone och läsplatta) 

 Slå upp ord i ordböcker på engelska, franska, tyska, spanska och italienska. 

 Köpa e-böcker på http://dito.se/eink 

  

http://www.sony.se/support/sv/product/PRS-T2
http://dito.se/eink
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Knappar och funktioner 
   

 Knapp 1 (Bakåt) / Knapp 2 (Framåt) använder du för att 

bläddra mellan sidorna i en bok eller ett dokument 

 Knapp 3:s (Hemknappen) funktion är att gå tillbaka till 

hemskärmen oavsett var du befinner dig i en bok eller 

meny 

 Knapp 4 (Backa) går tillbaks en nivå i en meny eller backar 

en sida i webbläsaren 

 Knapp 5 (Menyknappen) visar en meny på skärmen med 

val som varierar beroende på vad du gör för tillfället. Till 

exempel funktioner som teckenstorlek eller typsnitt när du 

läser en bok 

 

 

 Knapp 6 (Återställ/Starta om): Stick in ett gem 

eller ett annat smalt objekt för att nå knappen 

och håll den nedtryckt i ca 15 sekunder för att 

starta om plattan om den hängt sig 

 Anslutning 7 (Kontakt för USB-laddare): Här 

kopplar du in sladden som följer med plattan för 

att ladda den eller överföra filer mellan plattan 

och en dator. 

 Knapp 8 (strömbrytare Av/På): Startar plattan om den är avstängd, samt växlar mellan 

viloläge och aktivt läge 

 Indikator 9: Laddnings-/upptagetindikator – liten röd lysdiod som tänds och visar om plattan 

laddas eller om den är upptagen med någon process. 

 

 

 På plattans vänstra sida finns en port (10) för 

MicroSD-kort 
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Kom igång med läsplattan 

 Slå på plattan genom att trycka på Av/På-knappen  på plattans undersida 

 Efter en stund visas hemskärmen. Om du höll på att läsa en bok innan så visas istället sidan i 

boken du läste sist. Du kan när som helst trycka på hemknappen  för att återvända till 

hemskärmen 

 Från hemskärmen kan du trycka med fingret direkt på skärmen på en bok eller en meny för 

att gå vidare 

När du inte har varit aktiv på ett tag så lägger sig plattan i viloläge (se nedan). I viloläge visar skärmen 

omslaget på den senaste boken du läste. För att gå ur viloläget trycker du på  så kommer 

du tillbaka där du var. Alla övriga knappar är låsta i viloläget. 

Hemskärmen:           Platta i viloläge: 

                             

Grundläggande funktioner 
På hemskärmen visas omslagen för de 4 senast tillagda böckerna samt för senaste lästa boken. Du 

kan trycka på något av dem för att öppna boken.  

Under bokomslagen finns tre knappar. 

 visar alla böcker som finns sparade på läsplattan.  

 visar en lista över alla anteckningar som finns sparade i böckerna på plattan. 

 tryck på denna knapp för att komma åt plattans övriga funktioner och Inställningar. 

 

 



 

 

 

Behöver du hjälp?  
Kontakta ditos kundservice på kundservice@dito.se eller 040 – 35 21 30.  

Öppet vardagar 8 – 20. 
www.dito.se  

 

 

 

 

Läsa en e-bok 

Alla böcker som finns sparade på läsplattan går att hitta under menyn  på hemskärmen. 

Hemskärmen visar även de 4 senast lästa böckerna som stora ikoner. Tryck på en bok med fingret 

direkt på skärmen för att börja läsa. 

När du läser en bok kan du när som helst dra med fingret över skärmen till höger eller vänster för att 

bläddra fram eller bak i boken. Du kan även använda de fyskiska framåt/båkåt knapparna för att 

bläddra. Du kan när som helst trycka på  för att återvända till hemskärmen. 

När skärmen visar en boksida kan du trycka på menyknappen  för att visa en meny med olika val. 

 

 ”Navigate Page” väljer du om du behöver hoppa till en valfri sida i boken 

 ”Notes” låter dig skriva och spara anteckningar på den aktuella sidan 

 ”Font” öppnar en meny där du kan välja teckenstorlek och typsnitt på texten 

 ”Customize View” låter dig göra inställningar som marginalbredd och mellanrum mellan 

textraderna 

 ”Handwriting” samma funktion som ”Notes”, fast du kan använda fingret eller den 

medföljande stylusen för att skriva anteckningar för hand 

 ”More” öppnar mer avancerade funktioner som bland annat låter dig söka efter ord eller 

fraser i texten samt möjligheten att dela det du läser till Facebook. 

 

”Font”-menyn 

När du läst klart kan du sätta plattan i viloläge samt låsa alla knappar genom att trycka på . 

Läsplattan försätter sig automatiskt i viloläge efter ett par minuter om den inte används.  
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Använda WiFi 
Sony Reader PRS-T1 kan komma åt internet så länge det finns ett tillgängligt WiFi-nätverk i närheten. 

För att koppla upp plattan mot ett WiFi-nät gör du såhär: 

Från hemskärmen, tryck på  och välj sedan ”Settings”. Välj ”Wireless Network Settings” och på 

nästa skärm ”Wi-Fi Settings”. I listan syns tillgängliga WiFi-nät. Tryck på önskat nät och godkänn 

villkoren för att gå online. 

    

 

 
 

Köpa och ladda ned e-böcker 
När plattan är uppkopplad mot ett WiFi-nätverk kan du surfa på 

nätet och köpa böcker direkt från e-bokstjänsten dito.se.  

Från hemskärmen tryck på  och sedan ”Browser” 

I webbläsaren möts du av Google.se eller den senast visade 

sidan och ett adressfält högst upp. Om du trycker på adressfältet 

så dyker ett tangentbord upp på skärmen. Använd 

tangentbordet för att ange namnet på webbplatsen du vill 

besöka.  
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För att handla och ladda ned böcker från Dito, skriv in ”dito.se/eink ” 

och tryck på knappen ”Go”. 

När sidan har laddat kan du antingen trycka på ”Logga in” högst upp 

till vänster, eller ”Skapa konto” till höger.   

Skriv något i sökfältet under 

Dito-loggan för att söka böcker 

i affären eller tryck på menyn 

”Start” för att välja den 

kategori av böcker du är 

intresserad av att se.   

 

 När du är inloggad på hemsidan trycker du på ”Mina 

böcker” högst upp till vänster för att visa de titlar som är 

köpta på det här kontot.  

 Välj en bok och tryck på ”Ladda ner bok” för att påbörja 

hämtningen.  

 När boken är hämtad dyker den upp på hemskärmen och 

under menyn . 

 

Det är också möjligt att överföra böcker till läsplattan från en PC eller Mac med hjälp av den 

medföljande sladden. 

  

http://dito.se/eink
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Överföra böcker från en dator 
Om du inte har tillgång till ett trådlöst nätverk (wifi) kan du använda sladden som följer med plattan 

och koppla ihop plattan med datorn. Läsplattan kommer nu visa följande skärm: 

 

Tryck på ”Yes” för att gå vidare. Då visas följande skärm efter en stund: 

 

PC: 

 När plattan är kopplad till datorn frågar windows vad du vill göra med den nya enheten. 

 Klicka på ”Avbryt”  

 Gå till ”Den här datorn” på skrivbordet 

 Dubbelklicka på enheten ”Reader”  

 I fönstret som visas drar du alla e-böcker och ljudböcker som du vill spara på plattan till 

mappen ”Download” 

 När filöverföringen är klar kan du dra ur sladden ur läsplattan och datorn 

    

Mac: 

 När plattan är kopplad till datorn dyker två volymer upp på skrivbordet eller i Finder. 

 Öppna volymen ”READER” 

 Dra alla e-böcker som du vill spara på läsplattan till mappen ”Download” 

 När filöverföringen är klar kan du dra ur sladden ur läsplattan och datorn 
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Överföra kopieringsskyddade böcker till din läsplatta: 
Du kan använda Reader-programmet som följer med din Sony-läsplatta för att överföra 

kopieringsskyddade (DRM-krypterade) e-böcker till din läsplatta. Det går även att säkerhetskopiera 

innehållet på läsplattan till Reader-programmet. 

Första gången du ställer in din läsplatta behöver du gå igenom steg 1 – 5 nedan. Därefter räcker det 

att du ansluter din läsplatta och följer steg 6-9 nedan. 

Installera Reader-programmet 
1. Starta datorn och se till att den är ansluten till Internet. Se till att du har administratörsbehörighet 

på din dator. 
2. Installera programmet Adobe Digital Editions från följande sida: 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions 
3. När installationen är klar så skapa ett Adobe ID, om du inte redan har ett. Du skapar det gratis här: 

https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=se  
4. När du har skapat ditt konto så Auktorisera din dator i programmet Adobe Digital Editions. 
5. Om du inte redan installerat Sony Reader-programmet enligt ovan gör det nu.  

o Anslut din Sony-läsplatta till din dator med medföljande USB-kabel. Tryck på ”Yes” på din 
läsplatta.  
Installation på Windows-datorer:  

På din dator, klicka på ”Start”-menyn ”Dator” (välj ”Den här datorn” på skrivbordet för 

Windows XP-användare) dubbelklicka på enheten ”SETUP” dubbelklicka på ”Setup 
Reader for PC”. 
 
Installation på Mac-datorer: När Reader är ansluten till din Mac, visas enheterna ”SETUP” 

och ”READER” på skrivbordet. Dubbelklicka på enheten ”SETUP” dubbelklicka på ”Setup 
Reader for Mac”. 

o Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Reader-programmet. Sverige 
finns inte som valbart land så välj istället ”Others”.  

o När installationen är klar bör du få frågan om du vill auktorisera din Sony Reader. Välj ”Yes”. 

6. Nu är du redo att föra över köpta Adobe-krypterade böcker till din Sony läsplatta. På dito.se 
loggar du in och går till ”Mina sidor” och klickar på ”Ladda ner bok” på din köpta Adobe-
krypterade bok.  

7. När filen är nedladdad dubbelklickar du på den för att öppna den med programmet Sony Reader. 
8. Nu klickar du på tabben ”Reader” överst i Sony Reader-programmet och klicka därefter på 

knappen ”Sync now”. 
9. När överföringen är färdig, klicka på ”Disconnect” i Reader-programmet och koppla sedan loss 

USB-kabeln från Reader. Efter en kort stund visas skärmen [Home]. Du kan nu öppna boken du 
köpt och läsa den på din läsplatta. 

 

 

Lycka till med din nya läsplatta! 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=se

