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Last ned polylino 
til nettbrettet eller 
mobilen og logg inn.

   Logg inn, opprett en ny 
   profil ved å velge navn
   og profilbilde. Da er du 
   klar til å komme i gang.

Man kan 
lage opptil
tre ulike 
profiler.

Kom i gang  
med Polylino
Home Access

Individuell konto
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Under innstillinger kan du 
blant annet endre og opprette 
nye profiler og administrere 
bokhyllene dine. Her kan du velge 

flere bøker samtidig.

Bokhyller

Bokhyller med utval-
gte bøker sortert etter 
forskjellige temaer.
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Opprette og administrere 
egne bokhyller

Velg bok og klikk ”Legg 
til i bokhyllen”.

Velg en 
eksisterende 
bokhylle eller 
opprett en ny ved 
å klikke på ”Ny 
bokhylle”.  

Gi bokhyllen 
din navn 
og velg et 
symbol. Klikk 
på ”Lagre”. 
Bokhyllen 
din vises 
nå blant de 
andre.

For å 
administrere 
bokhyllene 
dine - klikk 
på menyen 
i venstre 
hjørne, velg 
”Innstillinger” 
og ”Administrer 
bokhyller”.
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Vanlige spørsmål og svar.

Søkeresultat basert 
på kategori.

Du kan 
kombinere 
søket med 
en kategori 
og ett eller 
flere språk.

Åpne 
søkeresultatet 
i barnemodus 
hvis du ønsker 

Språkhyller med bøker 
sortert etter alle språk som 
er tilgjengelige i Polylino. 
Lyden spilles av direkte på 
språket du valgte.

Her kan du åpne 
”Kategorier” i 
enklere barnemodus
 - kombiner med 
guidet tilgang.

Søk etter tittel, forfatter, 
illustratør, språk, tema, 
kategori, nøkkelord osv.

Kategorier

Søk

Språkhyller
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Lag dine egne 
bokhyller og 
legge til bøker 
i dem.

Legg til bøker 
til favorittene 
dine.

i

Språk som boka 
finns innlest
på.

Last ned boka for
å lese offline.

Lydinnstillinger:
Her kan du velge hvilke 
språk som skal være 
tilgjengelige når du åpner 
boka i barnemodus. Du 
kan også sette automatisk 
sidevending over osv.

Steng av lyden
Her endrer du 
opplesningsspråk.

Kom tilbake fra 
barnemodus.

Tips! Du kan zoome inn på 
boka ved hjelp av fingrene 
(gjelder iOS).

Barnemodus
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Her kan du aktivere 
automatisk side-
vending inne i boka.

Bla raskt frem og tilbake i 
boka ved å dra glidebryteren. 
Miniatyrbildene fra bokens ulike 
oppslag guider deg rett.

Manuell /automatisk 
sidevending

Hoppe i boka
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QR-koder til valgfritt
språk

Velg hvilken som 
helst bok og klikk på 
QR-koden.

Del eller skriv ut og 
begynn å skanne!

Velg ”Språkhyller”, åpne 
hvilken som helst bok 
under ønsket språk og 
klikk på QR-koden.

Del eller skriv ut og 
begynn å skanne!

Språket 
vises her.

QR-koder
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Bokmerker og 
les videre

For å legge til eller fjerne 
et bokmerke - klikk på 
bokmerkeikonet.

For å gå til en 
bokmerket side, klikk på 
bokmerkeikonet.

Du kan også velge 
å fortsette å lese 
der sist avsluttet 
lesingen.

For å slette alle 
bokmerker i boken - hold 
bokmerkesymbolet nede i 
2 sekunder og velg ”Ok”.
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For å se nedlastede bøker - gå 
til menyen i venstre hjørne, 
klikk på ”Nedlastede bøker”, 
så vises de i en egen bokhylle.

Nedlastede
bøker


