Tervareitin näköislehden lukuohjeet Internet selain
1. Alkuun pääsy
Avaa Tervareitin digi-lehti Tervareitin www -sivuilta (www.tervareitti.fi) ylävalikon
painonapista ”Näköislehteen”. Samasta valikosta löydät myös päivitetyt käyttöohjeet. Jos
luet digilehteä Android-laitteella, on suositeltavaa käyttää verkkoselaimena Google
Chromea. Voit ladata selaimen osoitteesta:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome.

2. Kirjautuminen
Kirjautuminen osoitteessa palveluun tapahtuu klikkaamalla ruudun oikeassa yläkulmassa
olevaa symbolia ja kirjoittamalla sen jälkeen avautuviin tekstikenttiin käyttäjätunnuksesi
(Käyttäjätunnus ja Salasana). Ylimpään tekstikenttään ”Käyttäjätunnus” tulee nimesi (esim.
Lauri Lukija) ja alimpaan tekstikenttään ”Salasana” tulee asiakasnumerosi. Paina tämän
jälkeen Kirjaudu -painiketta. Jos olet hukannut salasanasi, ota yhteyttä Tervareitin
asiakaspalveluun.
Huom! Ilman kirjautumista pääset lukemaan Tervareitin ja sen yhteistyökumppaneiden
ilmaisia digitaalisia julkaisuja kohdassa ”Liitteet”.

3. Numeron valitseminen
Kun olet kirjautuneena Tervareitin digilehteen, pääset lukemaan lehtiä klikkaamalla
vasemmalla puolella olevaa TR Tervareitti -kuvaketta. Haluamaasi numeroa pääset
lukemaan painamalla sen Lue -painiketta.

4. Koko ruutu –tila
Lukiessasi lehteä, voit siirtyä koko ruutu –tilaan painamalla sinisessä yläpalkissa olevaa
”Koko ruutu” –painiketta. Pois Koko ruutu –tilasta pääset painamalla tietokoneen Esc –
näppäintä.

5. Sivujen selaaminen
Voit selata lehden sivuja ruudun reunoissa olevista nuolipainikkeista.
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6. Lukutilat
Klikkaamalla haluamasi artikkelin otsikkoa, voit avata sen omaan lukutilaan.
Lukutilassa voit myös säätää tekstin kokoa haluamaksesi. Lukutilasta poistuminen
tapahtuu klikkaamalla lukutilan oikeasta yläkulmasta olevaa ruksia (x) tai klikkaamalla
lukutilan ulkopuolella olevaa aluetta.

7. Zoomaus
Luettaessa digilehteä selaimella, zoomaus tapahtuu kaksoisklikkaamalla lehteä. Takaisin
edeltävään tilaan pääset kaksoisklikkaamalla lehteä uudelleen.

8. Sivujen yhdistäminen aukeamaksi
Mikäli haluat yhdistää yksittäiset sivut aukeamaksi (ei koske lehden kantta), paina
yläpalkissa olevaa kuvaketta .Jos haluat aukeamat takaisin yksittäisiksi sivuiksi, paina
kuvaketta uudelleen.

9. Sisällysluettelo
Lehden sisällysluettelon saat näkyville painamalla tummaa yläpalkkia tai yläpalkin
oikeassa kulmassa olevaa kuvaketta, piilottaminen tapahtuu samalla tavalla.
Sisällysluettelossa on mahdollista hypätä lehden eri sivuille.

10.

Rikasteiden löytäminen

Lukutilat, linkit, kuvat, videot ja kuvakarusellit ovat ”rikasteita”. Sivulle tultaessa nämä
korostuvat välähtäen hetkeksi. Mikäli haluat korostaa rikasteet pysyvästi, klikkaa
yläpalkissa olevaa hehkulampun näköistä kuvaketta. Korostuksen saat pois käytöstä
klikkaamalla samaa painiketta uudelleen.

11.

Lehden numerosta poistuminen

Pääset takaisin päänäkymään klikkaamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa olevaa
”Tervareitti” -painiketta.
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