
 

Коротка інструкція по роботі з захищеними (Adobe DRM)  
книгами і використанню Adobe Digital Editions 

Ви можете читати, захищені за допомогою Adobe DRM, книги на ПК і Mac, на більшості пристроїв з ОС Android 

і iOS, а також багатьма електронними книгами (пристроями). Повний список підтримуваних пристроїв: 

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices 

Існує два варіанти роботи із захищеними (Adobe DRM) книгами: з використанням комп’ютера і програми Adobe 

Digital Editions (1); із використанням тільки вбудованих інструментів пристрою (2). У разі використання 

пристроїв PocketBook та інших пристроїв з E Ink екранами ми рекомендуємо використовувати Adobe Digital 

Edition і копіювати файли книг на ваш пристрій через дану програму. У разі використання пристроїв на базі 

Android і iOS рекомендується використовувати безпосередньо пристрій і програми «Bluefire Reader» (для 

пристроїв на Android і iOS) і «Aldiko Book Reader» (для пристроїв на Android). 

I. Читання книг на комп’ютері. Перенесення книг на пристрій за 

допомогою Adobe Digital Editions 

Будемо вважати, що у вас вже є acsm-файл з придбаної раніше книги. Якщо це не так, придбайте книгу і 

завантажте acsm-файл. 

 

1. Встановлення програми Adobe Digital Editions 

Перейдіть на сторінку завантаження програми. Виберіть версію програми, яка підходить для вашої ОС: 

Windows або Mac OS. У сімействі ОС Linux необхідно використовувати емулятор Wine 

(http://www.winehq.org). Відкрийте/виконайте інсталятор, дотримуйтесь його підказок та завершіть 

встановлення програми. 

2. Отримання Adobe ID 

Для того, щоб отримати можливість відкривати захищені книги на декількох пристроях, необхідно 

зареєструватися на сайті Adobe, отримати Adobe ID і активувати всі ваші пристрої і комп’ютери за допомогою 

цього одного Adobe ID. Для реєстрації на сайті Adobe і отримання Adobe ID перейдіть на сторінку реєстрації. 

3. Активація програми за допомогою вашого Adobe ID 

Натисніть на вкладку «Help» в лівому верхньому кутку вікна програми, потім виберіть «Authorize Computer 

...» (або натисніть Ctrl + Shift + U): 

  

У наступному вікні введіть ваш Adobe ID та пароль, далі натисніть «Authorize». При виникненні помилки 

активації спробуйте скасувати всі можливі старі активації. Для цього відкрийте програму, натисніть Ctrl + 

Shift + D. Далі натисніть на «Erase Authorization». 

4. Використання програми Adobe Digital Edition. Відкриття файлів. Читання 

Переконайтеся, що з’єднання з мережею Інтернет — стабільне. Відкрийте acsm-файл. Відкриється вікно 

Adobe Digital Editions, з’явиться повідомлення про завантаження книги. Книга відкриється автоматично. Після 

першого відкриття книги, її можна знайти для подальшого читання в ADE. Для цього перейдіть до вигляду 

«Бібліотека», натиснувши на «Library» в лівому верхньому кутку вікна:  

Довідка: Файл з розширенням «.acsm» не є файлом книги, це посилання на нього, при 

відкритті якого файл книги завантажується з іншого джерела. Даний тип файлів має розмір 

1-5 кБ. 

 

 

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices
http://www.bluefirereader.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluefirereader
http://itunes.apple.com/us/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android
http://www.adobe.com/ua/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-editions/assets/ADE_2.0_Installer.exe
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-editions/assets/ADE_2.0_Installer.dmg
http://www.winehq.org/
http://www.adobe.com/go/digital-editions-createID


 

 

Також всі завантажені файли книг можна знайти в папці «Мої документи\My Digital Editions» (в Windows) або 

«Документи\Digital Editions» (в Mac OS). Для відкриття файлів у форматах «.ePub», «.pdf» і «. acsm» ви можете 

відкривати їх як зазвичай або перетягувати мишкою в основне вікно програми. Для запуску програми в 

наступні рази в ОС Windows скористайтеся ярликом програми в меню «Пуск»; у Mac OS відкрийте «Програми» 

і знайдіть «Adobe Digital Editions.app». 

5. Активація пристрою за допомогою Adobe Digital Editions 

Приєднайте пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB. Програма розпізнає пристрій і його значок, і 

назва з’являться в списку полиць зліва. Виберіть ваш пристрій: 

 

Натисніть на іконку шестерні праворуч від назви пристрою і виберіть «Authorize Device...»: 

 

Виберіть Adobe ID, з яким ви хочете зв’язати пристрій, і натисніть «Authorize Device». 

6. Переміщення книги на пристрій у програмі Adobe Digital Editions 

Перетягніть книгу мишкою з правої частини вікна в ліву на пристрій або карту пам’яті, як показано на малюнку 

нижче. З’явиться вікно з відображенням процесу копіювання. Ваша книга буде переміщена в папку «Digital 

Editions» на пристрої або на картці пам’яті. 

 

II. Читання на пристроях PocketBook 

1. Відкриття книги, завантаженої через Adobe Digital Editions 

Всі книги, завантажені через Adobe Digital Editions, ви знайдете у вигляді файлів «.ePub» або «.pdf» в папці 

«Digital Editions» у внутрішній пам’яті пристрою або на картці пам’яті, в залежності від того, куди ви 

скопіювали файли раніше (див. пункт I.6. Переміщення книги на пристрій у програмі Adobe Digital Editions). 

2. Відкриття acsm-файлу на пристрої в перший раз без використання Adobe Digital 

Editions 

Тут розглянуто перше відкриття acsm-файлу на пристрої. Для успішної активації налаштуйте дату, час і 

часовий пояс, що відповідає вашому місцю знаходження. Підключіть пристрій до мережі Інтернет за 



 

допомогою Wi-Fi. Мається на увазі, що у вас вже є acsm-файл на пристрої. Для відкриття книги дотримуйтесь 

пунктів: 

a. Знайдіть acsm-файл на вашому пристрої і відкрийте його. 
b. У вікні, що відкрилось, буде запропоновано активувати пристрій. Натисніть «Так».  

c. У наступному вікні, що відкрилось, введіть ваш Adobe ID, натисніть . 

d. Далі введіть пароль, натисніть . З’явиться діалогове вікно про успішну активацію. 
e. Наступне діалогове вікно буде містити питання про завантаження книги. Натисніть «Так» і 

дочекайтеся закінчення завантаження книги. Книга відкриється автоматично. 
Наступні відкриття acsm-файлів не потребують повторного введення Adobe ID та пароля. 

У разі необхідності у вас є можливість скасувати активацію Adobe ID. Для цього зайдіть в Налаштування -> 

Обслуговування -> Видалити реєстрацію ADE. 

3. Відкриття завантаженої раніше книги в другий і подальші рази 

При відкритті файлів книг у другий і подальші рази не слід знову відкривати acsm-файл! Підключення до 

мережі Інтернет не вимагається. Раніше завантажені і відкриті книги ви знайдете в папці «Digital Editions» у 

внутрішній пам’яті пристрою або на картці пам’яті. Формат книги буде «.ePub» або «.pdf».  


