Tervareitin näköislehden lukuohjeet –
iPad
1. Sovelluksen lataaminen
Tervareitin iPad-sovelluksen voit ilmaiseksi ladata App Storesta hakusanalla Tervareitti.

2. Kirjautuminen sovelluksella
Kun olet ladannut sovelluksen tablettiisi, voit kirjautua palveluun. Kirjautuminen tapahtuu
napauttamalla Tervareitin iPad-sovelluksessa ruudun oikeasta yläkulmasta Oma Tili
–painiketta ja sen jälkeen Kirjaudu sisään –painiketta. Kirjoita ylempään tekstikenttään
nimesi (esim. Lauri Lukija) ja alempaan tekstikenttään asiakasnumerosi, napauta tämän
jälkeen Kirjaudu sisään -painiketta. Jos olet hukannut tunnuksesi, ota yhteyttä Tervareitin
asiakaspalveluun.

3. Päänäkymä (päänäkymä näkyy ensimmäisenä, kun sovellus avataan)
Sovelluksen päänäkymässä vasemmalla puolella näkyy viimeisin lehti. Oikealle puolella
näkyy Tervareitin omia ja/tai yhteistyökumppaneiden tuottamia liitteitä.
Arkistosta on mahdollista lukea aiempia lehden numeroita. Arkiston saa näkyville
napauttamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa olevaa Arkisto -painiketta.
Jotta Tervareitin maksullisia lehtiä voi lukea, tulee käyttäjän kirjautua palveluun (katso
kohta 2. ”Kirjautuminen sovelluksella”). Liitteet ovat sitä vastoin ilmaiseksi luettavissa ilman
sisäänkirjautumista.
Päänäkymässä on luettavissa myös Tervareitin verkkosivusto (www.tervareitti.fi).
Verkkosivuston saat kokonaisuudessan näkyviin napauttamalla Tervareitin logoa
verkkosivuston yläosassa. Päänäkymään palaaminen tapahtuu napauttamalla Takaisin –
painiketta.

4. Lehden lukeminen
Mikäli lehden numeroa ei ole vielä ladattu, voit ladata sen napauttamalla Lataa -painiketta.
Lehden lataamiseen kuluva aika riippuu internet -yhteytesi nopeudesta, normaalisti
lataaminen vie noin minuutin.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle sivulle tapahtuu pyyhkäisemällä ruutua
vaakatasossa, halutessasi voit käyttää myös sivujen reunoilla olevia nuolipainikkeita.
Lehteä voi lukea vaaka- että pystysuunnassa. Vaakasuunnassa sivut yhdistetään
aukeamiksi.
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5. Lukutilat
Napauttamalla haluamasi artikkelin otsikkoa, voit avata sen omaan lukutilaan.
Lukutilassa voit säätää tekstin kokoa haluamaksesi. Lukutilasta poistuminen tapahtuu
painamalla lukutilan oikeasta yläkulmasta olevaa ruksia (x).

6. Zoomaus
Lehteä voit zoomata joko kaksoisnapautuksella tai nipistyksellä.

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

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

9. Lehden numerosta poistuminen
Pääset takaisin päänäkymään napauttamalla ruudun yläkulmassa olevaa Sulje -painiketta.

10.

Arkisto

Arkistoon pääset napauttamalla päänäkymän vasemmassa yläkulmassa olevaa Arkisto
-painiketta.
Arkistosta löydät myös aikaisemmin lataamasi numerot.
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