GELUK!

HIER LEES JY ‘N PDF MET BEHULP VAN ADOBE READER.

Kliënte wat eboeke in pdf formaat via ons aanlynwinkel aankoop, ontvang die eboek in
pdf formaat en lees dit met behulp van ADOBE READER, net soos hier.
Hier kom die lekkerte. As kliënt kan jy nou jou e-boek

op jou rekenaarskerm lees. Hier doen jy dit reeds.



Ons beveel aan dat jy dié e-boek op jou rekenaar se hardeskyf sal berg.

HOE OM JOU EBOEK OP JOU REKENAAR SE HARDESKYF TE BERG
1.

Hou die pdf oop, soos hier. Kliek op FILE> SAVE AS>DOCUMENTS. Dalk het jy ‘n

eie dokumentelêer onder die kruisie by MY DOCUMENTS, bv. GRIET SE DOKUMENTE.
Kliek dan op GRIET SE DOKUMENTE.
2.

Skep ‘n dokumentnaam in die oop balkie langs FILE NAME.

3.

Onder FILE NAME is daar ‘n balkie waarby staan: SAVE AS TYPE…

4.

Kliek op die klein driehoekie regs langs die SAVE AS TYPE balkie en vind: PDF.

Kliek op PDF en dan weer op SAVE.
Jy kan die pdf eboek vir jouself per e-pos na jou slimfoon of iPad aanstuur en dit daarop
ook lees. Stuur vir jouself ‘n e-pos en heg die pdf daarby aan. (Insert attachment.) Kliek
op die pdf dokument wat jy op jou rekenaar se hardeskyf gestoor het. Sorg net dat
ADOBE READER ook op die slimfoon en iPad afgelaai is.


Maar daar is ook die ou, bekende weg: maak ‘n hardekopie uitdruk van die hele

boek, kram die bladsye aan mekaar vas en lees dit soos ‘n gedrukte boek.
WENK: Toets eers hoe die uitdruk gaan lyk deur net een bladsy uit te druk. Baie van ons
boeke is in A5 formaat uitgelê. Hulle kan ook in A4 papiergrootte uitgedruk word. ‘n A4
vel papier is 2X A5 grootte.
Die meeste drukkers bied die opsie dat jy die teks aan albei kante van elke bladsy kan
uitdruk. Soek na opsies by PRINT ONE SIDED. Daar behoort ‘n opsie te wees:
MANUALLY PRINT ON BOTH SIDES. Ons e-boeke word uitgelê in ‘n lettertipe wat groot
en duidelik uitdruk. Die uittreksel hieronder is ‘n voorbeeld
van hoe ‘n uitdruk sal lyk. Druk dié pdf uit
en toets hoe jou uitdruk sal vertoon.

Hoekom is Juffrou skielik so nice?
Hoe kan hulle sommer net wil uitsit? Hoekom sê Juffrou dis oukei, sy
verstaan? Wat gaan aan?...
‘n Ovum het uitgehop en oud geword
Kyk weer na die prentjie van die ovum in die buis van Fallopius. Jy sal
alles nou sommer maklik verstaan.

