
IES “AGRA DE RAÍCES” DE CEE  BIBLIOTECA VIVA 
 

PRÉSTAMO DE LECTORES ELECTRÓNICOS DISPOSITIVO NÚMERO  

O usuario entregará, debidamente cumprimentado, este documento de aceptación, no momento de 
levar o lector electrónico en préstamo. En caso de non haber lectores libres, este documento servirá 
para facer unha reserva. Cando o usuario devolva o dispositivo, o profesor encargado encherá e 
asinará o apartado correspondente deste documento. 

CONDICIÓNS DE USO 

1. O préstamo levarase a cabo por un prazo de quince días que será prorrogable agás no caso de 
que haxa solicitudes de uso pendentes de atender (comprobar). 

2. O usuario é o responsable do dispositivo e máis de todos os seus accesorios, relacionados 
abaixo, e deberá devolvelo nas mesmas condicións nas que o levou, informando inmediatamente aos 
encargados da biblioteca de calquera anomalía no seu estado ou funcionamento; de non facelo, o IES 
"Agra de Raíces" poderá exixir a reparación do dano feito, mesmo mediante a compra dun dispositivo 
ou de accesorios semellantes por parte do usuario. 

3. O usuario non poderá modificar a configuración do dispositivo nin engadir ou borrar libros. 

4. O usuario poderá, cando estea completamente descargado, cargar o dispositivo mediante o cable 
USB subministrado, enchufándoo a un ordenador aceso, elixindo non recoñecer o dispositivo por 
parte do ordenador e deixándoo enchufado ata que a icona da batería do dispositivo marque 100% e 
o sinal luminoso cambie de cor. É obrigatorio devolver o dispositivo con media carga como pouco (hai 
unha icona nun ángulo da pantalla).  

5. Quen asina abaixo manifesta que acepta as condicións de uso. 

NOME E APELIDOS DO USUARIO Nº DE USUARIO 

....................................................................................................... ........................... 

 

 

 

 

 

 

RESERVA UN DISPOSITIVO PARA CANDO QUEDE LIBRE 
SINATURA DO USUARIO 

LEVA O DISPOSITIVO EN PRÉSTAMO. ELEMENTOS: 
SINATURA DO USUARIO 

DATA: ................ DE .................. DE ......................... 

DATA: ................ DE .................. DE ......................... 

DEVOLVE O DISPOSITIVO. ELEMENTOS: 

SINATURA DO ENCARGADO 

DATA: ................ DE .................. DE ......................... 

LECTOR  FUNDA  CABLE  INSTRUCIÓNS  LAPIS  

LECTOR  FUNDA  CABLE  INSTRUCIÓNS  LAPIS  


