
Sony Reader installeren 

en gebruiken

voor Mac
Om e-books te kunnen lezen op je Sony e-reader

Versie juli 2017



2

Je wilt graag e-books lenen van de online Bibliotheek en deze

lezen op je Sony e-reader? Dan is het goed om te weten dat

onze e-books beveiligd zijn tegen illegaal kopiëren. Om deze

beveiliging te ontsluiten en de e-books op je Sony e-reader te

zetten, heb je een Adobe-ID nodig en de speciale software 

van Sony: Sony Reader voor Mac.  

Let op: Sony is gestopt met het maken van e-readers en

bouwt ook de ondersteuning aan gebruikers af. Zo zijn er

geen software-updates meer voor Sony Reader. Deze

handleiding geldt daardoor alleen voor Mac computers die 

draaien op OS X Yosemite of een ouder besturingssysteem. 

Als je Mac draait op het nieuwere OS X El Capitan of macOS

Sierra, dan werkt Sony Reader niet optimaal. Zo komt het 

tabblad Reader niet langer in beeld als je je e-reader aansluit

op je Mac. 

Om Sony Reader in gebruik te nemen, moet je drie stappen

doorlopen: 

1. Maak eenmalig een Adobe ID aan.

2. Installeer en autoriseer Sony Reader op je Mac.

3. Zet e-books van de online Bibliotheek op je Sony e-reader

In deze handleiding leggen we je uit hoe dat werkt. Heb je na

het lezen nog vragen? Kijk dan even bij onze Klantenservice

op de website van de online Bibliotheek. Of neem contact met 

ons op via onlinebibliotheek.nl/contact. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/contact.html
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Maak een Adobe ID aan
Een Adobe ID is een persoonlijk account bij Adobe. Zonder

zo’n account kun je geen gebruikmaken van de diensten van 

Adobe.  

Heb je nog geen Adobe ID? Binnen één minuut heb je er

eentje aangemaakt:   

1. Ga naar de website van Adobe: www.adobe.nl.

2. Klik rechtsboven op de tekst ‘Aanmelden

3. Klik op ‘Een Adobe ID ophalen’

4. Vul de gevraagde gegevens in

5. Als je in het venster ‘Wachtwoord’ klikt, wordt uitgelegd

waaraan je wachtwoord moet voldoen

6. Zet een vinkje in het hokje ‘Ik heb de 

Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid gelezen en

en ga hiermee akkoord’

7. Klik op ‘Inschrijven’

Je e-mailadres staat nu geregistreerd als je Adobe ID. 

Let op: je ontvangt van Adobe.com geen bevestigingsmail.

Stap

1.

Klik rechtsboven op de tekst ‘Aanmelden’

Klik op ‘Een Adobe ID ophalen’

http://www.adobe.nl/
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Sony Reader for Mac 

installeren en 

autoriseren
• Ga naar de website van Sony

• Download Sony Reader voor Mac 

• Volg de instructies op je scherm om Sony Reader te 

installeren

Nadat Reader for Mac is geïnstalleerd, wordt het programma 

gestart. Je kan nu direct je Mac en e-reader autoriseren met 

je Adobe-ID:

• Start je Mac en sluit de Sony e-reader daarop aan

• Klik op de knop JA op het scherm van de Sony e-reader 

om de e-reader te verbinden met je Mac

• Op het bureaublad verschijnen twee iconen: READER en 

SETUP

• Open SETUP en open Setup Reader for Mac

Op het bureaublad verschijnen twee iconen: READER en SETUP

Open nu Setup Reader for Mac 

Stap

2.

https://www.sony.nl/electronics/support/reader-digital-book-prst-series
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• Doorloop het installatieproces

• Reader for Mac wordt gestart en het autorisatiescherm 

verschijnt

• Verschijnt het aanmeldscherm van de KOBO bookstore? 

Klik dit dan weg

Reader for Mac wordt gestart. Klik het aanmeldscherm van de 

KOBO bookstore weg.

De software is geïnstalleerd

Stap

2.
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• Klik op de knop Machtigen in het middelste blok Reader 

for PC/Mac

• Vul hier het Adobe-ID in en klik op OK

• Er verschijnen twee vensters: ‘Automatisch 

synchroniseren’ en ‘computer geautoriseerd’

• Klik voor beide vensters op de knop OK

• De computer en de Sony e-reader zijn nu geautoriseerd

Voer je Adobe-ID in.

Je kan nu je Mac machtigen.

Stap

2.
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Leen een e-book van 

de website
Een e-book lenen doe je zo: 

1. Kies een e-book bij de online Bibliotheek

2. Geef aan dat je het e-book wil lezen op je e-reader 

(download)

3. Klik op ‘Leen e-book’

4. Het e-book wordt nu automatisch op je Boekenplank

gezet: jouw persoonlijke boekenkast bij de online 

Bibliotheek

Stap

3.
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Download het e-book 

naar je Mac
Nu je het e-book hebt geleend op de website, ben je klaar om 

het naar je Mac te downloaden: 

• Via je Boekenplank klik je op ‘Download e-book’ 

• Er verschijnt een pop-up venster met de vraag hoe het 

bestand geopend moet worden. Kies voor Sony Reader

• Het e-book wordt meteen geopend in dit programma

Lukt het niet om het ACSM bestand te openen in Sony 

Reader, kijk dan op de online Bibliotheek hoe je Sony Reader 

als standaardprogramma kan instellen: 

www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-

reader/sony-reader-standaardprogramma.html

Safari

Chrome

Firefox

Stap

3.

https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader/sony-reader-standaardprogramma.html
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E-book kopiëren uit

Sony Reader for MAC 

naar Sony e-reader 
• Open Sony Reader for Mac

• Sluit Sony e-reader aan op je Mac

• Druk op de knop ‘verbinden’ op het schermpje van de e-

reader. De vensters READERS en SETUP kun je sluiten

• In Reader for Mac verschijnt een extra tabblad READER 

en het synchronisatie tabblad is gestart

• Klik op Synchroniseren. De e-books worden 

overgezet naar de e-reader

• Je kan ook klikken op tabblad Bibliotheek en het 

gewenste e-book slepen naar het tabblad 

READER. Het e-book wordt dan gekopieerd naar 

de e-reader

• Ontkoppel  nu de e-reader door op de smalle knop met 

pijltje naar tabblad READER te klikken

Veel leesplezier! Door te synchroniseren worden de e-books overgezet naar de e-reader

Stap

3.


